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“O que interessa ao conhecimento 
histórico não é saber como os homens, os 
povos, os Estados se desenvolvem em geral 
mas, ao contrário, como este homem, este 
povo, este Estado veio a ser o que é; como 
todas essas coisas puderam acontecer e 
encontrar-se aí.”  

Hans-Georg Gadamer, 2003: 24. 
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Paulo Afonso Borges Cheibub (empresário):  

“Este dinheiro que é descontado da folha salarial dos meus empregados, 
que indiretamente eu pago, ele é bem usado, tem um destino interessante?” 

 
Bernardo L. Cheibub: “Eu posso te falar sobre o departamento regional  

do Sesc de São Paulo, especialmente em relação ao turismo: ...” 
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RESUMO 

 

Este trabalho é fruto de uma investigação realizada no doutorado em História, Política 
e Bens Culturais do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 
do Brasil da Fundação Getulio Vargas - orientada pela profa. Dra. Bianca Freire-
Medeiros - acerca da constituição e implementação do turismo social no Serviço Social 
do Comércio do estado de São Paulo (Sesc-SP), examinando as circunstâncias em 
que o lazer e as experiências turísticas tornam-se relevantes nas políticas e ações da 
entidade. Procurou-se entender as transformações e readequações que nortearam as 
iniciativas da instituição e como as modificações no conceito de turismo social no 
Brasil e no mundo vêm dialogando com suas diretrizes, posturas e intenções. A 
metodologia privilegiada na pesquisa foi a história oral temática, no intuito de fazer o 
registro da história do envolvimento de profissionais com o turismo social do Sesc-SP. 
Foram realizadas vinte e duas entrevistas com (ex)profissionais e feitas algumas 
visitas à Biblioteca do departamento nacional do Sesc (Sesc-DN) e ao setor de 
memória e documentação (Sesc-Memórias) do departamento regional paulista do 
Sesc, lugares que congregam documentos importantes relacionados à história do 
turismo na instituição. Espacialmente a pesquisa situa-se no Sesc-SP, repartição 
atuante e “atenta” às ideias e mudanças envolvendo o turismo social, e representativa 
na história do fenômeno, no Brasil e no mundo. A circunscrição temporal da pesquisa 
abarca desde 1979 - ano em que o Sesc de São Paulo passa a desenvolver 
excursões, passeios e viagens com maior frequência e tenta se aprofundar 
conceitualmente do turismo social ao se aproximar de órgãos internacionais de 
relevância política e científica na área - até as ações realizadas em 2013, ano no qual 
termino a pesquisa de campo e as entrevistas. Durante a trajetória da pesquisa, 
dialoguei com o período que antecede este recorte, acerca dos empreendimentos do 
Sesc relacionados as práticas de lazer e turismo, gerando o capítulo 2. Antes, no 
capítulo 1, tentei reconhecer o lugar do turismo social na história das atividades 
turísticas no mundo, entendendo-o enquanto oportunidade de efetivação do direito ao 
lazer. Para alcance dos intentos da tese, como fontes foram utilizados documentos 
produzidos em âmbito institucional, articulados com a fala dos indivíduos 
entrevistados, trabalho conjugado especialmente no capítulo 3, em que trago reflexões 
a respeito do turismo social desenvolvido pelo Sesc-SP. Dentre as análises alvitradas, 
descrevo a dificuldade encontrada pela entidade ao expandir suas atividades 
turísticas, vindo a sofrer represálias do setor privado. Deve-se destacar que foi 
possível perceber a metamorfose conceitual/prática por qual passara o turismo social 
no Sesc-SP, agregando diferentes conteúdos ao fenômeno e modificando seus 
processos de trabalho e práticas profissionais. Ressalto ainda o papel ideológico da 
administração regional do Sesc-SP dentro do Serviço Social do Comércio no Brasil, 
notadamente na área do turismo. Por fim, envolvo no debate da tese as políticas 
sociais de turismo, compreendido enquanto possibilidade de lazer. 

 

Palavras-chave: Turismo Social; Serviço Social do Comércio; Sesc-SP; História; 
Turismo; Lazer; Políticas. 
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ABSTRACT 

 

This work is the result of a research conducted during a PhD program in History, 
Politics and Cultural Goods from the Center of Research and Documentation of 
Contemporary Brazilian History (Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil) from the Getulio Vargas Foundation (Fundação Getulio 
Vargas) - supervised by the professor Dr. Bianca Freire-Medeiros. The work is about 
the creation and implementation of social tourism at the Serviço Social do Comércio do 
Estado de São Paulo (Sesc-SP), and it examines the circumstances in which leisure 
and tourism experiences became relevant policies and actions at Sesc-SP. It sought to 
understand the transformations and readjustments that guided the institution’s 
initiatives and also how the changes in the concept of social tourism in Brazil and 
around the world dialogue with its guidelines, attitudes and intentions. The 
methodology chosen for this research was the themed oral history, which intended to 
register the history of the professional’s involvement with social tourism at Sesc-SP. 
Twenty-two interviews with former and current professionals were held. Besides this, a 
few visits were made to Sesc’s National Department Library (Sesc-DN) and to the 
memory and documentation sector (Sesc-Memórias) from São Paulo’s Sesc regional 
department, which are places that gather important documents related to the history of 
tourism in the institution. The research took place at Sesc-SP, an active department, 
alert to the ideas and changes involving social tourism and it also represents the 
history of such phenomenon in Brazil and worldwide. The research involves the years 
since 1979 - time in which Sesc São Paulo started developing excursions, tours and 
travels more frequently and tried to deepen into the concept of social tourism by 
approaching international organizations of political and scientific relevance in the area 
– until the actions held in 2013, when I ended the field research and the interviews. 
During the research, I also verified the period before this time frame related to Sesc’s 
developments, which involved leisure and tourism practices, which generated Chapter 
2. Earlier, in Chapter 1, I attempted to identify the role of social tourism in the history of 
touristic activities in the world, perceiving it as an opportunity of fulfilling the right to 
leisure. To reach this thesis’s goals, we used as a resource documents produced at an 
institutional level, linked to the speech of the individuals interviewed. This was made 
especially in chapter 3, in which I bring reflections about the social tourism developed 
by Sesc-SP. Among the suggested analyses, I describe the difficulty found by the 
organization to expand its touristic activities, facing retaliation from the private sector. 
Furthermore, it should be duly noted that it was possible to notice the conceptual and 
practical metamorphosis by which social tourism at Sesc-SP went through, adding 
different content to the phenomenon and modifying their work processes and 
professional practices. I also emphasize the ideological role of Sesc-SP’s regional 
administration within the Serviço Social do Comércio in Brazil, especially in tourism. 
Finally, in the discussion of the thesis, I involve social policies of tourism, understood 
as a leisure possibility. 

 

Keywords: Social Tourism; Serviço Social do Comércio (Social Service of 
Commerce); Sesc-SP; History; Tourism; Leisure; Policies. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Vê-se em que sentido podemos dizer que a intenção hermenêutica 
implica sempre um deslocamento em direção a uma questão de outra 
ordem. [...]. [Logo], uma consciência formada pela autêntica atitude 
hermenêutica é sempre receptiva às origens e características 
totalmente estranhas de tudo aquilo que lhe vem de fora (Gadamer, 
2003: 63). 

 

 

 

Nos últimos anos o turismo vem, inegavelmente, se submetendo a um 

progressivo processo de expansão no Brasil e no mundo. Nesse quadro de 

crescimento, um dos principais desafios é promover a distribuição equitativa 

das oportunidades que insurgem engendradas pela atividade turística. 

Questões econômicas, sociais, espaciais, políticas, culturais e físicas 

constituem algumas das barreiras que restringem a fruição do turismo 

enquanto possibilidade de lazer para a população de um modo geral.  
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O chamado turismo social surgiu como uma proposta de democratizar a 

experiência turística, possibilitando seu acesso a indivíduos ou grupos com 

alguma limitação ou dificuldade. O Ministério do Turismo do Brasil caminha 

conceitualmente neste sentido, concebendo-o como a “forma de conduzir e 

praticar a atividade turística promovendo a igualdade de oportunidades, a 

equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na perspectiva da 

inclusão” (Mtur, s.d). Já o Comitê Econômico e Social Europeu o define 

explicitamente como concretizador de um direito: 

 

Todo mundo  tem o direito de  descansar  diariamente, 
semanalmente e anualmente,  bem como o direito  ao  tempo 
de lazer  que lhes permite  desenvolver  todos os aspectos da 
sua personalidade e sua integração social. Claramente, todos 
podem exercer este direito ao desenvolvimento pessoal. O 
direito ao turismo é uma expressão  concreta desse direito 
geral, e o turismo  social é  impulsionado pelo desejo de  
garantir que ele seja universalmente acessível na prática 
(EESC, 2006: 68; tradução minha). 

 

Nesse cenário, iniciativas que pretendam democratizar as oportunidades 

de acesso a essas formas particulares de fruição do lazer, tal como o turismo, 

devem ser analisadas de maneira crítica. Considerando-se o lazer como um 

direito social, suas configurações não deveriam representar nenhum tipo de 

privilégio. Mas infelizmente as ações governamentais brasileiras nesse setor 

são escassas e, quando existem, ineficientes do ponto de vista social. O 

Ministério do Turismo, por exemplo, tem liberado nos últimos sete anos uma 
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considerável quantidade de recursos para a organização do turismo no Brasil1, 

mas a forma de endereçamento dessas iniciativas visa majoritariamente 

associações empresariais ou outros segmentos patronais. A população menos 

favorecida, que é quem deveria usufruir das benesses do crescimento dessa 

economia, bem como das ações públicas para com ela, se vê à margem de 

todo o processo, participando, quando muito, como coadjuvante ou mão de 

obra precarizada. 

Na minha dissertação de mestrado2 tangenciei essas questões ao 

analisar as mediações existentes no projeto Turismo Jovem Cidadão (TJC), 

iniciativa subsidiada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) do Rio de Janeiro, 

que intentava proporcionar a jovens de comunidades de baixa renda visitas a 

pontos turísticos e equipamentos de lazer e cultura da cidade, o que, segundo 

a própria instituição, se inseria na perspectiva do turismo social. Em razão do 

objetivo do trabalho, não couberam na pesquisa de mestrado questionamentos 

a respeito das intencionalidades do Sesc enquanto instituição ou de seu 

desempenho geral na área de Turismo. Nesta tese de doutorado tento permear 

                                                           
1 O incremento e o apoio que o setor turístico brasileiro e seus órgãos regulamentadores vêm 
recebendo são consequências da definição do país em sediar megaeventos esportivos, como a 
Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos de Verão. 
2 Mestrado Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais, 
área de concentração “Lazer, Cultura e Educação”. Dissertação intitulada “Lazer, experiência 
turística, mediação e cidadania: um estudo sobre o projeto Turismo Jovem Cidadão (Sesc-RJ)”, 
inserida na linha de pesquisa “Lazer, Cidade e Grupos Sociais”,  orientada pelo Prof. Dr. Victor 
Andrade de Melo e defendida em junho de 2009. 
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essas questões, inclusive incorporando uma dimensão longitudinal por meio de 

uma pesquisa historiográfica3.  

O recorte cronológico abarca desde 19794 - ano em que o Sesc do 

Estado de São Paulo passa a desenvolver excursões, passeios e viagens com 

maior frequência e tenta se aprofundar conceitualmente no turismo social ao se 

aproximar de órgãos internacionais de relevância política na área - até as 

ações realizadas em 2013, ano no qual termino a pesquisa de campo e as 

entrevistas. Apesar do extenso período a ser estudado, as análises focam uma 

experiência específica e contextualizam-na em relação a outras ações da 

entidade e ao turismo social desenvolvido para além do Sesc. Espacialmente 

circunscrevo a pesquisa ao departamento regional paulista (Sesc-SP), 

repartição5 atuante e “atenta” às ideias e mudanças envolvendo o turismo 

social no mundo e representativo na história do turismo social no país.  

A motivação central para esta investigação foi a consideração da 

importância de se discutir o turismo social, especialmente em uma sociedade 

tão eivada de desigualdades sociais, como é o caso da brasileira. Em outras 

                                                           
3 Para construção da Tese, também tive a contribuição dos debates sobrevindos da disciplina 
optativa que ministrei/ministro no curso de graduação em Turismo (campus Quissamã e 
campus Niterói) da Universidade Federal Fluminense (UFF) - no 1º semestre de 2012, nos 1º e 
2º semestres de 2013 e no 1º semestre de 2014 - intitulada “Turismo social: fundamentos e 
ações”, espaço em que foram discutidos textos e projetos envolvendo diretamente o tema. A 
elaboração conceitual e ideológica deste trabalho recebeu auxílio na pesquisa realizada 
durante janeiro e fevereiro de 2013 na Universidade de Surrey (Inglaterra), junto com a Dra. 
Lynn Minnaert – referência mundial em pesquisas envolvendo o turismo social – gerando 
estudos e produzindo escritos comparativos entre o turismo social praticado na Europa e no 
Brasil; esta pesquisa intercambiada recebeu o subsídio do Santander Mobility Funding.   
4 Durante a trajetória da pesquisa, dialogo com o período que antecede este recorte, o qual 
denomino de “as ‘origens’ do Sesc”. 
5 A estrutura organizacional do Sesc será examinada nos capítulos seguintes. 
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palavras, questiono: como estão sendo pensadas e desenvolvidas 

concretamente as ações que envolvem a experiência turística como 

possibilidade de lazer para indivíduos e grupos que se encontram à margem do 

acesso aos espaços, cidades, paisagens, pessoas, experiências e ritmos 

distintos dos que se apresentam em seus cotidianos?  

Torna-se relevante uma pesquisa que resgate a história de uma 

instituição que representa o turismo social no Brasil, o Sesc6, e que oscila e 

apresenta complexas matizes entre dois polos: oportunidade para quem não 

teria a chance de vivenciar tais experiências e, ao mesmo tempo, instrumento 

de controle e busca de paz social.  

A intenção desta pesquisa foi a de tentar compreender o turismo social 

em consonância com os elementos históricos, políticos e sociais que 

assinalaram seu percurso por meio de programas, projetos e ações realizadas 

pelo Sesc, instituição brasileira em que tal fenômeno, de maneira majoritária no 

país, foi fomentado e desenvolvido. Neste sentido, a pesquisa investiga a 

origem, constituição e implementação da ideia de turismo social (e suas 

experiências) no departamento regional do Sesc de São Paulo. Configuraram-

se também como objetivos da tese examinar e compreender as circunstâncias 

em que a atividade turística torna-se relevante nas políticas do Sesc e as 

metamorfoses e readequações que nortearam as ações da instituição nesta 

área. Tudo isto contextualizado pela história político-social do país, levando-se 

                                                           
6 Em 2006 o Sesc-SP foi agraciado com o prêmio Jean Fouchet, dado a instituições e 
personalidades que se destacam no campo do turismo social, sendo a primeira e única 
instituição fora da Europa a recebê-lo.  
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em conta, ainda que de maneira periférica, o contexto internacional em que se 

deram as definições de categorias como a de turismo social.  

 

“O estado da arte” 

 

Alguns trabalhos demonstram a fundo a preocupação que tinham os 

empresários, em consonância com o Estado, ao organizarem e ajustarem o 

trabalhador às novas dinâmicas sociais a partir do final da década de 1940. 

Merecem destaque duas dissertações sobre a história do Sistema S, composto 

por entidades que, que além de terem em comum seu nome iniciado pela letra 

S, compartilham raízes e características organizacionais. As principais 

instituições são o Sesc (serviço social do comércio) e o Senac (serviço nacional 

de aprendizagem comercial), representantes do setor de comércio e serviços; 

Sesi (serviço social da indústria) e Senai (serviço nacional de aprendizagem 

industrial), representantes do setor de indústria; Sest (serviço social dos 

transportes) e Senat (serviço nacional de aprendizagem do transporte), 

representando o setor de transportes; e o Sebrae (serviço brasileiro de apoio 

às micro e pequenas empresas). Figueiredo (1991) pesquisa o contexto da 

criação do Sesc e do Sesi e os vários significados do lazer presentes em suas 

experiências; e Corrêa (2010) investiga a criação e o funcionamento do Sesc, 

tendo como categoria operacional as análises das propostas e preocupações 

com o lazer e uso do tempo livre do trabalhador brasileiro, considerando 
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também reflexões acerca dos governos dos presidentes Getúlio Vargas e 

Eurico Gaspar Dutra. 

Existiram outras pesquisas sobre o Sesc, com enfoques e perspectivas 

diversas; entretanto articulando o turismo social à instituição são poucas, todas 

realizadas na década passada e no nível de mestrado. Vale citar a dissertação 

de Marcelo Vilela de Almeida (2001) da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, em que o autor dialoga o fenômeno com a 

conjuntura econômica do Brasil dos anos 1990 e faz um breve histórico do 

turismo social no mundo, dedicando um espaço no seu trabalho ao Sesc.  

No Brasil não há teses de doutorado que pesquisem a atuação do Sesc 

com o turismo, ou mesmo a história da instituição. Apesar de não mencionar o 

termo turismo social, a tese de Nery (1998) vai pesquisá-lo indiretamente 

através de uma pesquisa etnográfica buscando examinar os valores e formas 

sociais que cercam a instituição do passeio nas classes populares. 

Outras poucas dissertações sobre o turismo social tendo como objeto de 

estudo o Sesc não apresentam um olhar crítico sobre a entidade, seus 

discursos e ações, apenas reproduzem sua ideologia de maneira irrefletida. 

Posso citar Scaranci (2004) - compõe uma das entrevistas da tese, justificada 

por conta da sua atuação profissional no departamento regional paulista - e seu 

trabalho que examina a prática do lazer turístico executado pelo Sesc-São 

Paulo tendo como foco o duplo aspecto educativo do lazer, como objeto e 
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veículo de educação, implantado na instituição através de contatos 

profissionais com o sociólogo francês Jofre Dumazedier 7.  

Percebe-se que obras ou pesquisas que analisem criticamente e a fundo 

o turismo social no Brasil são praticamente inexistentes (seja com um viés 

institucional ou não) diferentemente dos países europeus e alguns latino-

americanos, que, por possuírem uma densidade de atuação, principalmente no 

âmbito público, apresentam mais pesquisas e escritos sobre turismo social 8. 

Reinaldo Dias sugere que o tema ‘ainda está para ser estudado’ e aponta 

perguntas sobre turismo social no país que “só serão respondidas com um 

intenso trabalho de pesquisa a quem se dispuser fazê-lo” (apud Menezes et al, 

2010: 12). Essa pesquisa pretendeu se infiltrar nesta lacuna com a proposta de 

estudar o turismo social por meio da análise de documentação e fontes orais 

ainda pouco exploradas pelos pesquisadores. De acordo com o entrevistado 

Luiz Wilson Pina: “A própria instituição não se preocupou em registrar a sua 

história de uma forma organizada”. Dessa maneira, somado ao arcabouço 

conceitual, tentei explorar novas formulações teóricas acerca do turismo social 

e a atuação e intencionalidades do Sesc neste âmbito. 

 

                                                           
7 No capítulo 2 descreverei resumidamente a relação que se estabeleceu entre Dumazedier e o 
Sesc paulista. 
8 Ratificarei isto no decorrer do trabalho. 
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Metodologia de pesquisa – fontes orais  

 

A metodologia privilegiada na pesquisa foi a história oral temática, no 

intuito de fazer o registro da história do envolvimento de pessoas/profissionais 

com o turismo social do Sesc-SP9. Faz parte dos objetivos da pesquisa 

considerar os significados, as circunstâncias, a abrangência, a qualidade, a 

importância, as intenções, os mecanismos, as metamorfoses, as diretrizes e as 

posturas relacionadas ao turismo social e suas mais diversas experiências na 

história da instituição. Pareceu-me que somente a documentação escrita, 

mesmo que fosse extensa, não contemplaria de forma satisfatória os objetivos 

da pesquisa. Estes dizem respeito a impressões mais subjetivas, 

interpretações da realidade que, muitas vezes, se perdem nas fontes escritas. 

Amado e Ferreira defendem que, de maneira geral, na história oral, os 

documentos surgem da proximidade e do diálogo entre o entrevistado e o 

entrevistador, que é levado a “afastar-se de interpretações fundadas numa 

rígida separação entre sujeito/objeto de pesquisa e a buscar caminhos 

alternativos de interpretação” (apud Rodrigues, 2010: 184). Segundo Joutard,  

 

[...] se a fonte oral é carregada de parcialidade, ao menos se 
conhece o depoente para sabermos de que lado ele está. 
Assumir esta subjetividade é indicar claramente as condições 
de cada projeto, a perspectiva considerada, o roteiro implícito 
ou explícito considerado, as circunstâncias precisas de cada 

                                                           
9 Na pergunta “O que representa o Sesc para você?”, vários entrevistados sentenciaram: “O 
Sesc é minha vida”. 
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encontro, a preparação do depoente, lugar de gravação, 
incidentes ocorridos (apud Rolkouski e Silva, 2009: 8).  

 

Na opinião de Verena Alberti, na história oral, “o papel central é do 

indivíduo único e singular, de sua experiência de vida concreta, histórica e viva, 

que, graças à compreensão hermenêutica, é transformada em expressão do 

humano” (1998: 7). Quanto a isso, pergunto: que recursos o documento oral 

necessita para sua efetiva apreensão e compreensão? Na verdade, as 

narrativas necessitam de interpretação. “As memórias falham, por isso, não se 

deve ser inocente em relação à fonte ou à metodologia” (Alberti, 2010) 10. 

Entende-se que, diferente de um documento impresso, as narrativas de 

memórias de sujeitos vivos não podem ser compreendidas com a mesma 

objetividade de um documento pronto e acabado (Amado e Ferreira apud 

Rodrigues, 2010: 184). Deste modo, norteando o tratamento, trabalhei com o 

que foi efetivamente dito e, ainda, com o lugar que o emissor ocupou no 

conjunto das relações em pauta. Dessa maneira, se analisei a qualidade e a 

relação dos conceitos com as ações de turismo social do Sesc, tive que 

observar o modo como enunciados e práticas sobre o turismo social foram 

constituindo novos conjuntos de poder, de saberes e de intervenções (Brêtas, 

2008).  

                                                           
10 Joutard corrobora Alberti, considerando que “não é uma ofensa aos interlocutores, nem um 
desprezo, se suas opiniões são submetidas à análise, ao contrário, pensa que, desta maneira, 
outorga-lhes a posição de depoentes com plenos direitos” (apud Rolkouski e Silva, 2009: 8). 
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Para Verena Alberti, “[...] o que interessa é justamente a possibilidade de 

comparar as diferentes versões dos entrevistados sobre o passado, tendo 

como ponto de partida e contrapartida permanente aquilo que as fontes já 

existentes dizem sobre o assunto” (1998:18). A realização das entrevistas 

aconteceu junto com um levantamento tanto de obras teóricas11, que 

pudessem ser úteis nas reflexões, quanto de fontes primárias sobre o tema, 

contribuindo, assim, na formulação dos roteiros individuais12.  

As entrevistas realizadas com os profissionais envolvidos no turismo do 

Sesc foram semiestruturadas. Para Laville e Dionne (1999: 188), nesse 

método, “os temas são particularizados e as questões (abertas) preparadas 

antecipadamente”. Ao contrário de uma entrevista estruturada, há plena 

liberdade do entrevistador/pesquisador quanto à retirada ocasional de algumas 

perguntas, à ordem em que essas estão alocadas e ao acréscimo de outras, 

em função dos desdobramentos do contato com o entrevistado. Isto contribuiu 

para a percepção de atitudes e comportamentos dos profissionais e suas 

mediações: como se deram as representações sobre as experiências 

vivenciadas e o processo de produção de identidades dos envolvidos? Como 

se produziram os ‘“embates” entre as estratégias e as ressignificações? Não se 

tratou de julgar as ações como boas ou ruins, mas sobre a forma simbólica de 

                                                           
11 As obras mapeadas foram lidas e estudadas por meio de exame textual, temático, 
interpretativo e crítico (Severino apud Marcellino et al, 2009). Várias destas produções estarão 
presentes no decorrer da tese, ao se tentar articular fontes, textos e contextos.  
12 O roteiro norteador das entrevistas está presente nos Apêndices. À medida que a pesquisa 
de campo caminhava, o roteiro se aperfeiçoava: a modificação da sequência das perguntas, a 
retirada de questões que geravam redundância na resposta, a inclusão de novas perguntas, 
dentre outros pequenos ajustes. 
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representação do mundo destes sujeitos envolvidos a partir das experiências 

realizadas.  

Os entrevistados foram escolhidos pela sua importância nas decisões 

que iniciaram e/ou modificaram os rumos, objetivos e diretrizes do Sesc, em 

que o lazer e o turismo passam a receber prioridade na atuação da instituição. 

São profissionais cujas histórias de vida muitas vezes se entrelaçam com a da 

instituição.  Aqui sigo as orientações de Verena Alberti, ao afirmar que “[...] no 

caso da entrevista de história oral, a intencionalidade do documento já é dada 

de saída, quando da própria escolha do entrevistado como pessoa importante a 

ser ouvida a respeito do assunto estudado” (2005: 8). 

Buscando perceber os diferentes discursos possíveis, entrevistei várias 

pessoas que participaram das primeiras experiências, dos desdobramentos, do 

desenvolvimento, ou seja, do processo de idealização, planejamento, 

organização e execução do turismo social no Sesc-SP ao longo dos anos. Nas 

palavras de Sônia Maria de Freitas:   

 

Com a História oral temática, a entrevista tem caráter temático e 
é realizada com um grupo de pessoas, sobre um assunto 
específico. Essa entrevista – que tem característica de 
depoimento – não abrange necessariamente a totalidade da 
existência do informante. Dessa maneira, os depoimentos 
podem ser mais numerosos, resultando em maiores quantidades 
de informações, o que permite uma comparação entre eles, 
apontando divergências, convergências e evidências de uma 
memória coletiva, por exemplo (2006: 21-22). 
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Procurei selecionar os profissionais com atuação destacada, levando-se 

em consideração o período em que trabalharam ou trabalham na instituição, a 

função que exerceram ou exercem, a participação em determinado episódio, 

dentre outros elementos contributivos para a escolha. Abaixo listo os 

entrevistados, separando-os por grupos (A, B, C, D, E e F), cada qual 

englobando indivíduos com histórias e especificidades profissionais afins13.  

Grupo A – Os sete entrevistados listados neste grupo são profissionais 

aposentados do Sesc-SP; em média trabalharam na instituição num período 

que se estende entre a década de 1970 e o início dos anos 2000, em cargos de 

gerência, direção, criando ou organizando processos, formulando ou 

executando diretrizes a respeito do turismo social na instituição: 

A.1 - Luiz Wilson Pina - atuou no Sesc-SP de 1975 a 2003. Foi 

orientador social até 1977, trabalhando com ação comunitária. Depois foi 

assessor técnico, contribuindo no planejamento das unidades operacionais da 

instituição. Nos últimos anos tentou organizar no Sesc do Rio de Janeiro um 

centro de documentação, memória e pesquisa. Atualmente é consultor do Sesc 

nacional. Pina foi meu primeiro contato, no período de formulação do projeto de 
                                                           
13 A todos os entrevistados foi apresentado um Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, 
que continha as opções “ter a identidade revelada publicamente” ou “não” - o modelo do Termo 
se encontra no Apêndice; apenas um entrevistado optou por não ter a identidade revelada na 
tese. Em relação ao processamento das entrevistas, quase todas foram transcritas 
posteriormente por um profissional contratado para tal serviço (com exceção feita as 
entrevistas do grupo F – realizadas na língua inglesa - e mais três ocasiões em que o gravador 
apresentou problemas técnicos); em seguida, foram “revisadas” por mim (diante de poucos 
momentos do áudio registrado não compreensíveis pelo profissional transcritor) – junto com as 
anotações realizadas em meu caderno de campo no momento e logo em seguida a gravação 
de cada entrevista – utilizando os procedimentos seguidos por Thompson (1992: 293): “ [...] 
não existe nada que substitua uma transcrição completa. A transcrição integral deve, pois, 
incluir tudo que está gravado, com exceções das possíveis digressões, para verificar se o 
gravador está funcionando e tomar uma xícara de café, por exemplo”.   
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tese, em 2010; na ocasião ele me indicara, para posteriores entrevistas, os 

nomes de Flávia Costa e Dionino Colaneri. Naquele ano Pina tentava construir 

o centro mencionado acima no Sesc-Rio, instituição que o contratara para esta 

específica tarefa. A entrevista formal aconteceu dois anos depois do primeiro 

contato; neste segundo momento, Pina me indicou o nome de outros 

profissionais, que na visão dele, poderiam contribuir para a pesquisa: Marli 

Tamborini, Brazil Montalvão, Marcos Scaranci e o entrevistado que preferiu não 

ter a identidade revelada. A entrevista foi concedida em 04 de setembro de 

2012 em um restaurante de uma livraria em São Paulo, relativamente 

silencioso, sugerido por ele. 

A.2 - José de Paula Barbosa – indicação da entrevistada Flávia Costa14 -

trabalhou no Sesc-SP durante 47 anos, gerente da unidade especializada em 

turismo chamada Sesc-Paraíso, que, durante décadas, foi a unidade dedicada 

a organizar o turismo social do departamento regional15. A entrevista foi 

concedida em conjunto com Marcos Scaranci no dia 07 de novembro de 2012 

na sede da Associação dos Aposentados e dos Servidores do Sesc-SP, local 

escolhido por Barbosa (1º secretário e membro da diretoria da associação). Fui 

surpreendido com a presença de Scaranci logo que cheguei ao local, e, 

questionado por Barbosa se poderia realizar a entrevista em conjunto, respondi 

                                                           
14 Descreverei a entrevista com Flávia Costa no “grupo” D. 
15 A unidade, que esteve ativa entre 1978 e 2005, foi nomeada inicialmente de “Roosevelt”, 
depois “Paraíso”. Em 2005, os serviços realizados por esta unidade foram transferidos para a 
“Paulista”, unidade localizada na famosa avenida de mesmo nome - já apresentando outra 
configuração, da qual falarei adiante.  
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positivamente16; quase todas as perguntas foram respondidas pelos dois de 

forma intercalada - dependendo do tema, Barbosa tomava mais a iniciativa 

para desenvolver a questão, talvez por ter sido gerente, o que representava um 

cargo acima de Scaranci, o qual integrava a equipe de guias da unidade 

supracitada. Barbosa recomendou Evandro Marcus Cenevira e Nelson 

Lourenço para serem entrevistados, enquanto figuras relevantes na história do 

turismo no Sesc. 

A.3 - Dionino Colaneri - assistente social, foi representante do Conselho 

Técnico de Turismo da Federação do Comércio de São Paulo. Signatário da 

Declaração de Montreal17, foi a primeira pessoa nas Américas a integrar a 

Organização Internacional de Turismo Social. Entrevista concedida no dia 22 

de novembro de 2012 em sua residência na cidade de São Paulo. Consistiu na 

entrevista mais longa da pesquisa, talvez pelo entrevistado encontrar-se na 

sala de estar de sua casa, se sentindo à vontade, facilitando a reconstrução da 

sua memória, especialmente na sua relação com o Sesc e o turismo social. 

Dionino sugeriu o nome de Denise Kieling como importante entrevistada para a 

tese.  

A.4 - Nelson Lourenço - trabalhou no Sesc-SP de 1973 até 2008. 

Principais cargos: gerente do Sesc-Roosevelt e do Sesc-Bertioga, esta 

considerada uma das primeiras colônias de férias do país. Entrevista concedida 

                                                           
16 Scaranci era um nome já indicado por Pina; falarei sobre ele no “grupo” B. 
17 Darei mais detalhes sobre a Declaração de Montreal no capítulo 3. 
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em 08 de dezembro de 2012 na sua residência em São Carlos-SP18. Assim 

como Dionino, Nelson se sentiu “livre” para expressar opiniões e apresentar 

seu olhar crítico sobre a instituição e o turismo desenvolvido por ela. Ao final da 

entrevista Nelson indicou o nome de João Roque dos Santos (ex-guia do 

Sesc), para compor o rol de entrevistados da pesquisa19. Tanto Lourenço, 

quanto Barbosa, Colaneri e Pina contribuíram enormemente ao me informarem 

os contatos (e-mail e telefone) dos profissionais recomendados.   

A. 5 - Luiz Octávio de Lima Camargo - um dos principais sociólogos do 

lazer no Brasil. Trabalhou no Sesc-SP de 1970 a 1985: começou como 

orientador social (de campo e depois, lotado na sede administrativa), foi 

superintendente de pesquisa e desenvolvimento e por último, diretor do Centro 

de Estudos do Lazer. Entrevista concedida em 08 de dezembro de 2012 em 

uma panificadora próxima à sua residência na cidade de São Paulo. Fui 

orientando de Luiz Octávio no curso de pós-graduação em lazer que realizei no 

Centro Universitário Senac-SP em 2004-2005; por tal razão, esta entrevista 

apresentou características mais informais do que as outras, gerando frutíferos 

diálogos para as reflexões posteriores registradas na tese. 

A.6 – Este entrevistado, que optou por não ter a identidade revelada, é 

sociólogo, trabalhou na instituição a partir de 1972; é considerado por todos os 

profissionais anteriormente entrevistados como o principal idealizador do 

turismo social no Sesc. Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2012 em 
                                                           
18 Nesta entrevista ocorreu um problema técnico que ocasionou a perda do áudio, e, por 
conseguinte da transcrição, aproximadamente dos últimos 10 minutos de conversa. 
19 Roque foi entrevistado em 2013 e está presente no “grupo” B. 
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um restaurante na cidade de São Paulo, juntamente com Mouzar Benedito da 

Silva. A entrevista ocorreu após um encontro de amigos do círculo social do 

entrevistado, do qual Mouzar faz parte. Após a reunião, o entrevistado tomou a 

iniciativa de convidar Mouzar a participar da entrevista - em uma mesa à parte, 

num local mais aprazível e sossegado do estabelecimento – informando que 

este poderia contribuir com sua vasta experiência profissional no Sesc (não 

diretamente atrelada ao turismo, porém com questões institucionais 

relevantes). 

A.7 – Mouzar Benedito da Silva - também trabalhara na instituição a 

partir de 1972, ingressando junto com o entrevistado supracitado, mantendo 

afinidades ideológicas e práticas profissionais com este.  

Grupo B: formado por três guias de turismo que trabalharam 

formalmente para o Sesc-SP na época da unidade especializada em turismo. 

Quando a administração regional resolveu encerrar as operações da unidade 

passou a trabalhar com guias terceirizados, alguns destes profissionais foram 

reaproveitados em outras funções dentro da instituição. Assim como no grupo 

“A,” os entrevistados deste grupo, por não serem mais funcionários do Sesc, 

apresentaram maior propensão a um olhar mais crítico em relação ao turismo 

na instituição, sobretudo na atualidade; as mesmas críticas também podem 

soar como uma estratégia profissional, consciente ou não, de valorização do 

trabalho realizado no tempo “deles”, concomitantemente a uma visão 

romantizada do passado e apocalíptica do presente. 
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B.1 - Marcos Scaranci - entrou no Sesc-SP em 1987 como animador 

sociocultural; foi guia e programador das unidades Roosevelt/Paraíso/Paulista, 

executando várias atividades turísticas no período em que durou a unidade 

especializada. Conforme vimos no grupo A, Scaranci foi convidado por Barbosa 

para participar da entrevista em conjunto com este. O entrevistado escrevera 

uma dissertação sobre o turismo social no Sesc que o acompanhara na 

entrevista, tendo sido a encadernação consultada por ele em algumas 

respostas. 

B.2 - João Roque dos Santos - foi guia durante décadas do Sesc-

Roosevelt/Paraíso/Paulista. Entrevista concedida no dia 07 de março de 2013 

em um restaurante no centro da cidade de São Paulo, relativamente silencioso. 

Mais do que reflexões acerca da atuação do Sesc na área de turismo, Roque 

estava mais inclinado a contar histórias que posso classificar como pitorescas, 

curiosas e “trágico-cômicas”. 

B.3 - Brazil Montalvão Marques20 - foi guia do Sesc na época da unidade 

especializada, hoje aposentado pela instituição. Entrevista concedida em 11 de 

junho de 2013 em uma praça de alimentação de um shopping na avenida 

paulista, cidade de São Paulo. 

Grupo C: este grupo, assim como o “D” e o “E”, é composto por 

profissionais que na época da entrevista trabalhavam na instituição. Dois 

                                                           
20 Nesta entrevista e nas as duas seguintes (C.1 e C.2), o gravador apresentou problemas 
técnicos, impossibilitando o áudio e posterior transcrição dos encontros. O que apresento 
destes três entrevistados nos capítulos que se seguem é fruto de anotações, durante as 
entrevistas, no meu caderno de campo. 
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profissionais entrevistados deste grupo, abaixo listados, trabalharam na parte 

operacional durante o funcionamento das unidades Roosevelt/Paraíso/Paulista; 

atualmente possuem funções diferentes das que tinham naquele momento.  

C.1 – Amaury Martins - por muito tempo foi guia acompanhante de 

excursões do Sesc-São Caetano, Sesc-Paraíso, e depois Sesc-Avenida 

Paulista, onde prestou serviços até a unidade fechar suas portas21 - foi 

transferido para o Sesc-Santana. Entrevista concedida em 12 de junho de 2013 

na sala de estar do Hostel Uvaia, na cidade de São Paulo. Amaury apresentou 

opiniões a respeito dos dois momentos distintos da instituição em relação ao 

turismo social, os quais desenvolverei no capítulo 3. 

C.2 - Arlete Gavazza - chefiou o setor operacional de turismo social no 

Sesc Roosevelt/Paraíso/Paulista, coordenando toda a rede de turismo: 

contatos com hotéis, centrais de reserva de outros regionais, empresas de 

ônibus transportadoras, seguradoras, fornecedores de lanches e restaurantes 

para as excursões. Entrevista concedida em 08 de março de 2013 na praça de 

alimentação do prédio da gerência de desenvolvimento de produtos do Sesc na 

cidade de São Paulo, onde Gavazza atualmente trabalha como coordenadora 

de vestuário. Diferentemente do entrevistado Amaury, Arlete não pareceu à 

vontade para falar sobre o período em que trabalhara com turismo, 

descrevendo de maneira impessoal suas funções e tarefas. Contudo, a 

entrevistada trouxe interessantes reflexões sobre a relação do Sesc-SP com os 

                                                           
21 Nas palavras do entrevistado Barbosa, a unidade do Sesc da Avenida Paulista já há alguns 
anos está passando por uma grande reforma para tornar-se, num futuro próximo, uma das 
mais modernas unidades do Sesc. 
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fornecedores de serviços/equipamentos para a atividade turística desenvolvida 

pela entidade – o contato com fornecedores ainda é algo do trabalho atual dela, 

só que em outra área. 

C.3 - Ana Cristina de Souza - responsável pela programação de lazer 

(incluindo-se as práticas de turismo) do Sesc-Consolação, uma das principais 

unidades de turismo social do regional paulista, especialmente para idosos. 

Trabalha na entidade desde 1995, passando pela unidade anteriormente 

mencionada de Sesc-Avenida Paulista. Além de sua comprovada experiência 

profissional no tema em questão, foi indicada por Flávia Costa para a entrevista 

por ter sido uma das principais responsáveis pela organização de uma 

importante exposição da instituição chamada “De malas prontas”22, em 2009 e 

2010. Entrevista concedida em 08 de novembro de 2012 no Teatro do Sesc 

Consolação, logo após um evento científico sediado pela unidade, o qual 

recebera apoio operacional da entrevistada23. 

Grupo D: Todas as entrevistadas deste grupo compõem a gerência de 

programas socioeducativos (Gepse24), que na coordenação de turismo social 

“substitui”, de maneira ideologicamente diferenciada, a unidade especializada 

do regional. 

                                                           
22 Exposição interativa do Sesc-SP, construída a partir das memórias (depoimentos, objetos, 
imagens, fotografias) coletadas dos “turistas” da entidade (para mais informações, ver 
transcrição da entrevistada Ana Cristina, nos Apêndices). 
23 Ana Cristina tinha acabado de realizar o trabalho de “pós-evento” do 12º Encontro Nacional 
de Turismo de Base Local. 
24 Nos capítulos seguintes dissecarei o funcionamento da Gepse, sobretudo da coordenação 
de turismo social, e as diferenças estruturais entre esta e a dinâmica do período anterior, 
associadas às unidades Roosevelt, Paraíso e Paulista. 
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D.1 - Flávia Roberta Costa - trabalha no Sesc como gerente adjunta de 

programas socioeducativos, apresentando como um dos seus principais 

programas o turismo social. Autora de algumas publicações, quase todas 

referentes ao turismo e editadas pelo Sesc. É membro do Conselho 

Administrativo para as Américas da Organização Internacional de Turismo 

Social (OITS-Américas). Foi a segunda entrevista da pesquisa de campo, 

concedida em 05 de setembro de 2012 na sede administrativa do 

departamento regional paulista, em uma das privativas salas de reuniões. Ao 

final da entrevista, Flávia indicou os nomes de duas profissionais que poderiam 

colaborar com a pesquisa, Ana Cristina e Leila, e sugeriu uma visita ao centro 

de registro do Sesc (titulado Sesc-Memórias), o qual ilustrarei adiante.   

D.2 - Leila Yuri Ichikawa, coordenadora, juntamente com Silvia Eri Hirao 

e Denise Mirele Kieling, do programa de turismo social da gerência de 

programas socioeducativos (Gepse), situada na sede administrativa do regional 

de São Paulo, em Belenzinho. Entrevista concedida no dia 08 de novembro de 

2012 no Teatro Sesc Anchieta, minutos antes e no mesmo local da entrevista 

com Ana Cristina. 

D.3 - Denise Mirele Kieling - trabalha no Sesc desde 1992. Atualmente 

coordena, em conjunto com a Silvia Eri Hirao e a Leila Yuri Ichikawa, o 

programa de turismo social da gerência de programas socioeducativos, situada 

na sede administrativa do regional de São Paulo, em Belenzinho. Denise 

trabalhou com turismo social no Sesc-Paraíso, expondo uma perspectiva 

longitudinal ao transcorrer, dentro de sua prática profissional, dois cenários 
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distintos na instituição. Entrevista concedida no dia 23 de novembro de 2012 no 

Sesc-Belenzinho, em uma baia privativa do escritório da unidade 

administrativa. Após a entrevista, Denise gravou em meu Hard Disk portátil 

anuários estatísticos relativos ao turismo no Sesc paulista nos últimos dez 

anos. 

D.4 - Silvia Eri Hirao, coordenadora, juntamente com a Denise Mirele 

Kieling e a Leila Yuri Ichikawa, do programa de turismo social da gerência de 

programas socioeducativos. Paralelamente a Pina, Silvia cooperou 

generosamente para o projeto de tese em 2010, oferecendo relevantes  

informações e “dicas” naquele momento para a construção da proposta. 

Voltamos a nos encontrar no dia 23 de novembro de 2012 na sede 

administrativa do Sesc-SP para a  entrevista “oficial”, logo após e no mesmo 

local da entrevista com Denise.    

E: este grupo é composto por um gerente de uma unidade da 

administração regional paulista e pelo atual diretor regional do Sesc no Estado 

de São Paulo; ambos apresentaram um discurso coeso com uma imagem 

institucional positiva associada ao Sesc, uma fala com regularidade, segura e 

integradora.   

E.1 - Danilo Santos de Miranda - atual diretor regional do Sesc-SP, 

ingressou na entidade em 1968. Entrevista concedida via Skype (com imagens 

e sons nítidos) no dia 21 de dezembro de 2012, com secretárias e assessores 

ao seu lado na mesa aonde ele se instalara, na sede administrativa do Sesc-

SP. 
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E.2 - Evandro Marcus Cenevira - foi gerente da unidade Sesc-Paraíso. 

Atualmente gerencia o Sesc-Campinas. Entrevista concedida em 06 de março 

de 2013 no seu escritório, situado na unidade de Campinas. 

Grupo F: entrevistei mais três importantes profissionais do turismo social 

na Europa, durante o estágio de pesquisa realizado na Universidade de Surrey 

(Inglaterra), buscando conhecer mais sobre o turismo social no diversificado 

contexto europeu: 

F.1 – Charles-E. Bélanger: diretor da Organização Internacional de 

Turismo Social (OITS). Entrevista ocorrida no dia 08 de fevereiro de 2013 na 

sede da OITS, em Bruxelas, Bélgica, em sua sala de escritório privativa. 

F.2 – Marianne Schapmans, coordenadora da Holiday Participation 

Centre, órgão público que organiza o turismo social na Bélgica, considerada 

uma das maiores organizações europeias do setor. Entrevista realizada no dia 

09 de fevereiro de 2013, em um restaurante na estação de trem de Ghent, 

Bélgica, no caminho entre Bruxelas e Bruges. 

F.3 – Thea Jodelsma, coordenadora da Family Holiday Association, 

importante organização filantrópica na Inglaterra que desenvolve o turismo 

social. Entrevista realizada no dia 11 de fevereiro em uma sala de reuniões na 

sede da associação, em Londres, Inglaterra. A entrevista aconteceu com a 

presença de Esma, estagiária da associação, originária da Turquia, que me 

trouxe de forma generalizada algumas informações a respeito do turismo social 

praticado em seu país. 
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Todas as gravações receberam tratamento adequado que garantem sua 

longevidade e permitem uma consulta adequada das fontes produzidas (Alberti, 

2005). Estarão disponíveis no acervo do Cpdoc/FGV, contribuindo com este 

relevante centro de documentação da história e memória do país. 

 

Metodologia de pesquisa – fontes escritas 

 

Segundo Thompson, a compreensão da constituição do contexto de uma 

época é, sem dúvida, auxiliada pelas fontes orais, visto que essas muitas vezes 

apontam a existência de algum equívoco básico na dinâmica da mudança 

social. “Equívoco esse advindo essencialmente da priorização das pressões 

coletivas e institucionais em detrimento ao efeito cumulativo das pressões 

pessoais relativas a essa mudança” (apud Rolkouski e Silva, 2009: 9). Para 

ajudar na possível consistência contextual da política e de importantes 

episódios do cenário macro social do país - principalmente a partir do final 

década de 1970 (consolidação e desenvolvimento do Sesc enquanto 

organizador dos lazeres de uma parte da população) - busquei bibliografia 

historiográfica especializada e pertinente.  

Apesar do volume relativamente pequeno de fontes escritas no Sesc, 

estes foram significantes para o trabalho. Sabendo-se que a instituição foi 

gestada sob a égide do capital privado, dei voz aos discursos do empresariado 

por meio dos documentos de origem institucional. Este corpo de fontes foi 
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fundamental para a pesquisa, pois são documentos que ajudam a indicar as 

intencionalidades presentes na criação e nas ações da instituição.   

Por meio de uma visita à sua biblioteca25 e outros setores, tive acesso 

às documentações - especialmente relatórios técnicos - produzidas pelo 

departamento nacional, órgão que tem a função de traçar as diretrizes gerais 

da entidade. Esta documentação foi fundamental para analisar a importância 

que o Sesc dava ao lazer, em especial foco ao turismo, e que valores e 

mensagens estavam e estão por de trás desta oferta de atividades. Do mesmo 

modo, constituíram fontes de pesquisa os livretos informativos e publicações 

impressas das unidades do Sesc-SP, divulgadas publicamente.  

No Sesc de São Paulo encontra-se a gerência de estudos e 

desenvolvimento, que vem centralizando, na sede administrativa, os dados 

existentes em cada uma de suas unidades, realizando um trabalho de 

catalogação e organização dos documentos disponíveis. Ali encontrei 

documentações descritivas acerca do que era e é feito (relatório de atividades 

e estatísticas). Contudo, o lugar mais importante e organizado que reúne 

documentos, fotografias, vídeos e áudios - previamente tratados e catalogados 

pela equipe de historiadores do local - relacionados à história do turismo no 

                                                           
25 Em 27 de agosto de 2012, realizei uma visita a biblioteca do Sesc nacional, na Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro, onde tive acesso a alguns documentos do seu acervo. Uma destas 
fontes é o Documento Norteador da Operacionalização da Área de Turismo Social (1991), o 
qual gerou algumas reflexões presentes no capítulo 3. Na ocasião da visita, conversei com a 
equipe técnica do Sesc-DN, gerência de lazer - divisão de programas sociais - responsáveis 
pelas diretrizes da instituição na área do turismo social. Não considero uma entrevista, e sim 
um “bate papo” realizado na biblioteca e no escritório dos técnicos, gerando anotações no 
caderno de campo. Os profissionais optaram por não ter a identidade revelada na pesquisa. 
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Sesc-SP é o setor nomeado de Sesc-Memórias26, situado no prédio da 

Federação do Comércio (Fecomércio-SP), onde foram realizadas várias visitas 

em 2012 e 2013. Os documentos escritos mais frutíferos para a pesquisa foram 

os relacionados à disputa jurídica e normativa entre as agências de turismo 

privadas e o setor de turismo social do Sesc-SP nas décadas de 1980 e 1990, 

o que me fez incluir este tema no roteiro de perguntas utilizado nas entrevistas 

aos (ex)profissionais 27.   

Igualmente importante para a continuidade da pesquisa foi reconhecer 

nas fontes orais e escritas as diversas noções e concepções a respeito do 

termo turismo social - ao longo da história e em diferentes culturas e contextos 

- tentando compreender: como a instituição percebia e percebe esta 

expressão? Quando começou a existir a associação entre turismo social e 

Sesc? Em outras palavras, ao buscar nas fontes a expressão “turismo social”, 

examinei onde, quando, como e em que contexto aparece. 

A análise pôde avançar na medida em que procurei, além de dados, 

desvendar os discursos Estatal e empresarial da entidade. Por meio desta 

documentação, foi possível a análise da construção da memória do Sesc, 

componente fundamental da sua identidade, onde o lazer e o turismo do 

trabalhador comerciário se tornaram foco de atenção. 

                                                           
26 Nos anexos encontra-se um documento com informações resumidas sobre o Sesc-Memórias 
- história, estrutura organizacional, equipe e o processo de trabalho – enviado pela 
coordenadora do setor, Elizabeth Brasileiro. 
27 Este assunto está encaminhado no capítulo 3, merecendo uma seção especial para 
discussão. 
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*  *  * 

 

 No capítulo 1 ajustei a discussão em torno da concepção de lazer - 

enxergado na tese como um direito social – e das mobilidades de lazer 

associadas ao turismo. Depois tentei reconhecer o lugar do turismo social na 

história das atividades turísticas no mundo, a partir do século XIX.  

No capítulo 2, ao “desembarcar” no Brasil e adotar o Sesc como a 

grande instituição fomentadora do turismo social, olhei para sua história, 

especialmente a partir do momento em que a entidade prioriza esta e outras 

práticas de lazer na oferta aos assistidos comerciários e outros beneficiados. 

No capítulo 3 desvelei os principais arranjos da ideia e criação do 

turismo social no departamento regional paulista do Sesc – fatos curiosos e 

dramáticos, disputas jurídicas, tentativas de diálogos e aproximações 

conceptuais/conceituais, estratégias e práticas profissionais.  

Nas considerações finais, ilustrei, a partir de alguns exemplos (ou da 

ausência destes), políticas e ações que envolvem o turismo social no Brasil e 

seus aportes para a ampliação do acesso de indivíduos/grupos à experiência 

turística, enquanto importante opção de lazer. 
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CAPÍTULO 1: TURISMO, LAZER E DEMANDAS SOCIAIS. 

 

 

 

Antes de chegar à ideia de turismo social, é preciso amplificar a 

discussão e tentar reconhecer os significados que as mobilidades, em seus 

mais diferentes e interdependentes modos, fornecem às relações sociais 

construídas nos diferentes espaços e nas redes de sociabilidade 

contemporâneas, especialmente as mobilidades de lazer associadas ao 

turismo.  

Na visão de John Urry, estar em movimento se torna tanto para 

indivíduos ricos como para alguns menos abastados a “way of life” (um modo 

de vida) através do globo: “[...] as pessoas estão se deslocando mais vezes e 

mais rápido, e frequentemente, passando de fato mais tempo “on the road” 
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(2007: 4)28. Urry alega que o paradigma das mobilidades está para além do 

deslocamento físico-espacial, sendo este apenas mais uma de suas 

interdependentes formas, arroladas abaixo (2007: 47): 

 

. A mobilidade corporal das pessoas por causa do trabalho, 
lazer, vida familiar, prazer, migração e fuga, organizada em 
termos de diferentes modalidades de tempo-espaço (desde 
deslocamentos diários a um exílio existencial). 

. O movimento físico de objetos para produtores, consumidores 
e varejistas; bem como o envio e recebimento de presentes e 
lembranças. 

. A mobilidade imaginativa efetuada através das imagens de 
lugares e povos que aparecem e são difundidos em vários 
meios de comunicação visuais e impressos. 

. Mobilidade virtual muitas vezes em tempo real, transcendendo 
assim as distâncias geográfica e social. 

. A mobilidade comunicativa através de mensagens pessoais 
por meio de SMS, textos, letras, telégrafo, telefone, fax e 
aparelhos móveis. 

 

Urry (2007) enxerga os sistemas de mobilidades como um conjunto de 

poderosos e interdependentes sistemas de conhecimento que organizam a 

produção, o consumo, as viagens e as comunicações em torno do mundo. 

Estes sistemas estão majoritariamente “além” e “acima” das fronteiras 

nacionais. Diferentemente do que as ciências sociais têm realizado até o 

momento, carece pensar neles de maneira articulada, para além das suas 

infraestruturas, sem generalizar suas características mais particulares (Urry, 

2007). O próprio Urry enfatiza que a viagem e o transporte devem ser 

                                                           
28 Todas as citações diretas do livro Mobilities (2007) de John Urry – obra ainda não traduzida 
para o português - foram vertidas pelo autor da presente tese. 
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compreendidos, não como determinações individuais ou exclusivamente 

motivados por cálculos de custos e benefícios, e sim através de exames dos 

seus sistemas e processos analisados por meio do novo paradigma das 

mobilidades (2007).  

“Este novo paradigma por contraste enfatiza uma congregação 

complexa entre estas diferentes mobilidades que podem fazer e manter 

contingentemente conexões sociais através de múltiplas e variadas distâncias” 

(Urry, 2007: 48). Urry questiona o argumento de que as mobilidades são 

simplesmente novas. Para ele, novos são alguns arranjos e mudanças tendo 

como elementos centrais as mobilidades e que afetam (por inclusão ou 

exclusão) cada vez mais um número maior de pessoas: 

 

[...] a escala do movimento ao redor do mundo; a diversidade 
dos sistemas de mobilidade agora em jogo; o significado 
especial da expansão do sistema automobilístico e de seus 
imponentes riscos; as interligações elaboradas entre os 
deslocamentos espaciais e as comunicações; o 
desenvolvimento dos domínios de mobilidade que ignoram as 
fronteiras nacionais; a relevância do movimento para a 
governabilidade contemporânea; e uma importância crescente 
das múltiplas mobilidades para a vida social e emocional das 
pessoas (2007: 195). 

 

Os sistemas móveis, cada vez mais rápidos e mais velozmente produzidos e 

difundidos, contrastam com as vidas móveis, menos rápidas na capacidade de 

absorção, adaptação, transformação, edição e apropriação desses sistemas 

(Elliott e Urry, 2010).  
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Urry (2007), ao fazer uma analogia à crítica de Karl Marx ao fetichismo 

das mercadorias, produzido pelo capitalismo, questiona o que ele denomina 

como fetichismo das mobilidades, (que por sua vez, seria produzido pelo o que 

Lash e Urry avocam de capitalismo desorganizado29) suscitando indiretamente 

novos e extremos tipos de desigualdades, alargando especialmente as sociais. 

Em outras palavras, o ‘capital de rede’30, ao se tornar significativo na 

sociedade, passa a gerar uma série de desigualdades: o suporte de todo o 

fluxo dos ‘mundos’ relacionados aos negócios das elites globais é um enorme 

staff imóvel localizado nas sedes das empresas – algo que Urry já colocara em 

outros trabalhos, de que para o funcionamento do mundo das mobilidades, é 

necessária uma enorme quantidade de imobilidades. Ao mesmo tempo, quanto 

maior a escala do capital de rede e as possibilidades que surgem desta, mais 

acesso ao capital é necessário para continuar dentro da “networked society” 

(2007). 

                                                           
29 De acordo com os autores, o capitalismo desorganizado é embasado por uma poderosa e 
estruturante economia de signos e espaços (apud Urry, 2007). 
30 Capital de rede é a capacidade de engendrar e sustentar relações sociais com pessoas em 
que há a possibilidade de aproximação, gerando benefícios emocionais, financeiros e práticos. 
Na opinião de Elliott e Urry (2010), este capital, ao mesmo tempo em que pode apresentar 
pontos de contato com o capital econômico e, de maneira especial com o capital cultural, difere 
e possui certa autonomia em relação a ambos. Conhecer como se mover num mundo em rede 
é mais importante até do que o conhecimento de habilidades técnicas específicas. Viver 
temporalmente em rede significa estar continuamente em ‘movimento’, fisicamente e 
emocionalmente. Para Urry, um dos mais importantes elementos que abrangem este capital de 
rede (e que, consequentemente geram experiências desiguais na sua apropriação) é a 
Capacidade de movimento: “[...] andar distâncias em diferentes meio ambientes, ser capaz de 
ver e de embarcar em diferentes meios de mobilidade, ser capaz de carregar e locomover 
bagagens, ler o painel de informação, ser capaz de acessar informações computadorizadas, 
arranjar e rearranjar conexões e encontros, e habilidade, competência e interesse de usar 
fones móveis, mensagens de texto, email, Internet, Skype, e etc.” (Urry, 2007: 197). 
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  Ao articular esta discussão ao turismo, efeito e causa de muitas 

mobilidades do/no mundo contemporâneo, percebe-se que desde as suas 

primeiras experiências no transcorrer da segunda metade do século XIX ele 

possuía um caráter distintivo e fundamentalmente desigual, destacado pelo 

escritor Eugen Weber, que analisou a utilização do termo:  

 

[...] como um dicionário de 1876 explicava, as perambulações e 
outras atividades de pessoas que viajavam por ócio, 
curiosidade ou, simplesmente, pelo prazer de viajar. Seria 
possível acrescentar: e pelo prazer de dizer que tinham viajado 
(1988: 216).  

 

Destaque para o “prazer de dizer que tinham viajado”, uma das, se não a 

principal motivação desta manifestação socioespacial e cultural nomeada de 

turismo. Ao refletir sobre o turismo social tenta-se pesquisar especialmente a 

mobilidade corporal das pessoas motivadas pelo lazer e pela busca do prazer, 

nem sempre obtida por todos aqueles que a desejam. 
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1.1 LAZER ENQUANTO UM DIREITO SOCIAL 

  

 

Assim como Christianne Luce Gomes (2008), compreendo o lazer – e o 

turismo em muitas de suas versões - enquanto um processo dinâmico, 

constituído pelas identidades distintivas de cada grupo social. Sob o prisma dos 

direitos sociais, discorre-se sobre a consolidação do lazer como serviço 

público, para que a população efetivamente se aproprie dele (Areias, 2011).  

A concretização dos direitos sociais permite às sociedades politicamente 

organizadas reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo, 

garantindo um mínimo de bem-estar para todos (Carvalho, 2007). De acordo 

com a cientista política Argelina Figueiredo31 (2013), a Constituição Federal 

Brasileira cria uma necessidade, a qual dependerá do poder legislativo para ser 

transformada em lei32 e dos poderes executivos federais, estaduais e 

municipais para ser implementada por meio das políticas públicas sociais33. Em 

                                                           
31 Em entrevista concedida para a construção do artigo “As contribuições da produção científica 
para o entendimento do lazer como direito social” (Cheibub, no prelo). Argelina Figueiredo é 
professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (IESP-UERJ); PhD em Ciência Política, Universidade de Chicago; Pesquisadora IA do 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq) e Membro da Ordem Nacional do Mérito 
Científico, Classe Comendador. Faz pesquisas sobre instituições políticas, relações entre 
executivo e legislativo, políticas públicas e eleições; nestes temas, Figueiredo é avaliada por 
outros pesquisadores de renome na Ciência Política como uma referência no Brasil. 
32 Marcellino - considerado um dos mais importantes pesquisadores do campo de estudos do 
lazer no Brasil - afirma que o lazer, além de ter sido incluído enquanto um direito social na 
Constituição Federal de 1988, passou a ser “[...] assegurado, também, praticamente em todas 
as constituições estaduais e leis orgânicas de municípios de nosso país” (2008: 7). 
33 As políticas públicas sociais referem-se a ações exclusivas do Estado, com vistas à 
promoção dos direitos sociais constitucionais (Areias, 2011).  
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sua opinião, o Brasil hodierno apresenta um vasto espectro de direitos sociais, 

uma legislação bem completa, e tem proporcionado nos últimos anos uma 

política social ampla, que contempla a tentativa de combate aos diferentes 

tipos de exclusões sociais (Figueiredo, 2013). Todavia, o Estado ainda 

apresenta problemas de organização, execução e articulação de suas 

políticas34.  

Compreendo que os direitos sociais são como uma garantia, por parte 

do Estado, de que seus cidadãos tenham condições mínimas de sobrevivência, 

variando de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada sociedade. Os 

direitos são uma construção histórica, se modificando de época para época e 

de lugar para lugar, conforme explica Norberto Bobbio: 

 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são 
direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma 
vez e nem de uma vez por todas. [...] o que parece fundamental 
numa época histórica e numa determinada civilização não é 
fundamental em outras épocas e em outras culturas (1992: 5-
19). 

 

Neste contexto, é difícil distinguir um direito social do outro ou compará-

los em grau de necessidade ou de importância para a sobrevivência. Uma 
                                                           
34 De acordo com Argelina Figueiredo (2013), as políticas sociais no Brasil são bastante 
centralizadas no governo federal, que dá as diretrizes gerais, ficando a cargo dos estados e 
municípios a execução das mesmas, levando-se em conta seus limites orçamentários. No caso 
de países com muitas desigualdades sociais, como o Brasil, é importante este tipo de 
federalismo, com uma orientação central. Em se tratando de problemas distributivos, ou seja, 
estados mais pobres do que outros, o governo federal ajuda na equalização de recursos, 
especialmente financeiros, por meio de uma política orçamentária redistributiva.  
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discussão que permeia o campo acadêmico é o da relevância do lazer frente a 

outras esferas da vida social35. Acredito que a concretização do direito social 

ao lazer está atrelada diretamente à qualidade de vida do cidadão, de modo 

que caminharei com a ideia de que o lazer é tão importante quanto qualquer 

outro direito36 (Melo, 2007).   

Conforme visto na definição do EESC, o turismo social, na prática, 

enxerga e contribui para a atividade turística enquanto um direito, inserido no 

proclamado – mas nem sempre concretizado – direito social ao lazer. Para 

ilustrar essa temática, pode-se citar a dissertação de Flávia Santos (2011) que 

esmiúça as singularidades do processo de inclusão do lazer como direito social 

na Constituição Brasileira de 1988, por meio da análise dos documentos 

produzidos pela Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, além das 

emendas propostas e das questões oriundas da participação popular no 

processo. Para a autora,  

 

[...] o processo de construção histórica de um direito social 
precisa ser compreendido em sua especificidade, pois não existe 
um caminho único ou uma explicação generalizada para a 
transformação de um problema em direito social, pois o jogo de 
interesses que o originou é singular (2011: 26).  

 

                                                           
35 Não me parece uma questão bem resolvida no campo de estudos do lazer, até porque 
envolve disputas, com outras áreas científicas e campos de estudos. 
36 Assim como a educação, a saúde, a habitação e a segurança, que são direitos sociais 
consagrados e “quase” universais, os quais possuem articulações entre si e se interpenetram 
com o lazer.  
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No clássico trabalho de Thomas Humphrey Marshall (1967), o autor 

coloca que a cidadania plena seria conformada pelos direitos civis, políticos e 

sociais, e que, na maior parte das sociedades ocidentais seguiram-se, em 

termos de conquistas, nesta ordem. No Brasil, Fernando Mascarenhas (2005) 

assevera que, diferentemente do exposto acima, os direitos sociais vieram 

antes dos civis e políticos - e não foram considerados conquistas da população. 

Em consonância com Mascarenhas (2005), uma das conclusões do trabalho de 

Santos (2011) é justamente que a constitucionalização do lazer como direito 

social no Brasil não foi demandada por movimentos sociais.  

Conforme discutirei mais à frente, observa-se que o turismo social 

historicamente também esteve atrelado às políticas públicas. Estas, por meio 

de programas, projetos e demais ações, vão tentar efetivar o turismo e o lazer 

enquanto direitos sociais. No Brasil, três coletâneas37 conseguiram congregar 

os principais pensadores da temática das políticas públicas de lazer até então, 

articulando reflexões que expressam uma compreensão dos sentidos e 

significados do direito ao lazer, por meio de estudos de casos que tiveram as 

políticas como objeto de análise e avaliação; textos de importância histórica - 

com políticas inovadoras e pioneiras - e de aspectos mais abrangentes da 

situação brasileira na área, diante de perspectivas teórico-reflexivas. De acordo 

com Marcellino et al (2009: 22): “A discussão teórica a respeito de temas 

pertinentes, os estudos de caso, o inventário de práticas existentes, da 

                                                           
37 “Políticas públicas de lazer” (Marcellino, 2008), “Sobre Lazer e Política: maneiras de ver, 
maneiras de fazer” (Isayama e Linhales, 2006) e “Avaliação de políticas e políticas de 
avaliação” (Isayama e Linhales, 2008). 
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estrutura de lazer e o diagnóstico da realidade das políticas públicas são todos 

trabalhos que em muito contribuem para o incremento de iniciativas na área”. A 

efetivação dos direitos a partir de políticas públicas recebe a contribuição direta 

da produção científica, pois além de dados, ela torna visível a discussão e o 

tema, podendo de certa forma pressionar o poder público a agir.  Areias (2011) 

fala em contribuir para “[...] situar a produção acadêmica, que avalia as ações 

no âmbito das políticas públicas, como um possível instrumento de 

aperfeiçoamento das ações estatais, e não apenas como manifestação de 

intelectuais” (2011: 53). Não é o objetivo da pesquisa historiográfica aqui 

descrita propor políticas públicas de turismo, todavia, por meio de algumas 

questões levantadas no decorrer do trabalho, poderei gerar ideias no que 

concerne ao setor público turístico no país. 

De acordo com o trabalho de Starepravo e Reis (2007), alguns dos 

pontos convergentes extraídos da visão de teóricos - como Victor Andrade de 

Melo, Nelson Carvalho Marcellino, Silvia do Franco Amaral e Fernando 

Mascarenhas - mostram que o lazer não é encarado à luz de sua importância 

na Constituição brasileira, demonstrando que a desorganização no setor 

público e a ineficiência do Estado são maiores do que na provisão de outros 

direitos. Desenvolvendo a ideia, Amaral (2004: 184) afirma que “as demandas 

por políticas públicas de lazer, em geral, estão sempre em último lugar, quando 

aparecem”. Esta premissa não é exclusividade do Brasil. A partir de 2008, 

diante da reconhecida crise econômica situada em algumas nações europeias, 

os programas de turismo social foram majoritariamente os primeiros a sofrerem 
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cortes orçamentários dos seus respectivos governos. Sobre este fato, 

questiono: por que o lazer e suas diferentes práticas estão entre as últimas em 

uma hipotética lista que envolve áreas como educação, saúde, segurança, 

habitação, etc.?  

Amaral e Kikuchi (2011) confirmam que as políticas no Brasil evidenciam 

uma forma de conceber o lazer que demonstra que ele não vem sendo 

entendido como um fenômeno que tem sentido e significado em si mesmo, mas 

sim como meio para outras políticas alcançarem seus objetivos. Trazendo o 

debate para o Sesc, gerador de políticas privadas abrangentes, mostrarei no 

capítulo 3 que o turismo enquanto possibilidade de lazer também foi e é 

enxergado dessa forma pela instituição, enquanto ferramenta para outras áreas 

consideradas mais importantes, como a educação e a cultura. Santos e Amaral 

(2010) avaliam que geralmente o lazer está ausente de políticas que têm como 

objeto a cultura.  Entende-se que no Ministério da Cultura e em outros órgãos 

públicos correlatos, o lazer não tem espaço. Os setores públicos que 

desenvolvem políticas culturais privilegiam o estímulo às produções de eventos 

artísticos e secundariamente a preservação dos patrimônios culturais materiais 

e imateriais, não desenvolvendo políticas de formação cultural ou educação 

para o lazer dos indivíduos (Santos e Amaral, 2010). 

Por mais contraditório que possa parecer, o turismo e o lazer caminham 

completamente separados nas políticas públicas, assim como no campo 

científico. Marcellino (2008) afirma que, nas políticas públicas, majoritariamente 

o lazer está associado ao esporte. De acordo com o autor, desatrelar as 
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políticas públicas de lazer do esporte teria dois lados: ideologicamente, se 

aproximaria de uma concepção mais ampla que a academia tem defendido há 

algum tempo, a de que o lazer possui uma diversidade de conteúdos culturais, 

o que faria com que ele fosse considerado como tema transversal nas políticas 

públicas, numa visão mais eficaz do seu funcionamento, dentro da perspectiva 

da intersetorialidade38. Contudo, “dissociar o lazer do esporte agora, 

diferentemente do que estabelecem a Constituição Federal, as estaduais e as 

leis orgânicas dos municípios, seria retirá-lo da esfera das políticas públicas” 

(Marcellino, 2008: 8).  

O poder público, quando age em conjunto com a academia, tem colhido 

bons frutos. Neste sentido, apesar das críticas pontuais e pertinentes de alguns 

trabalhos sobre a intencionalidade e eficácia dos seus programas39, o 

Ministério do Esporte me parece bastante atuante: pesquisadores têm se 

envolvido na produção de coletâneas, vídeos e outros produtos40 articulados às 

ações no campo do esporte recreativo e do lazer, nos espaços da escola e em 

outros projetos, geralmente vinculados ao 3º setor, implementados em alguns 

municípios por meio de programas e centros de desenvolvimento41. 

                                                           
38 Ver questões sobre o paradigma da intersetorialidade e das políticas públicas de lazer em 
Bonalume (2011). 
39 Ver Mendes e Cunha Júnior (2009); e Moreira et al (2010). 
40 Esta produção contribui para a formação dos profissionais que atuarão nos programas, 
prestando consultoria técnica e científica para que as ações sejam implementadas com base 
teórico-conceitual. 
41 Para mais informações, conhecer os pesquisadores envolvidos e as várias produções do 
Ministério do Esporte, cf., no site, programas e projetos: 
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social.  
Merecem menção a rede CEDES (Centro de desenvolvimento do esporte recreativo e do 
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Paulatinamente, os acadêmicos têm participado do processo de formulação e 

avaliação destas políticas42.  

Já no Ministério do Turismo (Mtur), ações que enxergam o turismo 

enquanto possibilidade de lazer são incipientes. O turismo é visto neste órgão 

público quase que exclusivamente como uma atividade produtiva ou setor da 

economia. Parece que nos últimos anos, porém, tem ocorrido um movimento 

de aproximação ao entendimento lato de turismo social por parte do governo. 

Um exemplo foi a coletânea Turismo Social – diálogos do turismo: uma viagem 

de inclusão (2006), fruto de um seminário de mesmo nome organizado pelo 

Mtur em parceria com o IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), 

estimulados pela compreensão das inúmeras oportunidades de integração 

social que podem ser abertas pelo turismo. Temas como “turismo e as relações 

com a infância e juventude”, “turismo de intergeracionalidade entre jovens e 

idosos”, “turismo e acessibilidade”, “igualdade racial e turismo”, “turismo e 

orientação sexual”, “sociedades indígenas e turismo”, são nucleares na 

questão mais ampla do turismo social. O possível problema conceitual desta 

coletânea é que o turismo social, para receber a atenção do governo - 

curiosamente de um governo notadamente inclinado para as políticas sociais - 

teve que se transformar em GTT (grupo técnico temático), ou seja, passou a 

                                                                                                                                                                          
lazer); o PELC (programa esporte e lazer da cidade), Programa 2º tempo e Programa Recreio 
nas Férias. 
42 Ocasionalmente os pesquisadores podem atuar na implementação das mudanças propostas 
e no acompanhamento avaliativo posterior, ajudando na construção de metodologias de 
avaliação, não só com foco nos números e no resultado, e sim no processo e nas reais 
contribuições das ações. Das produções que avaliam políticas, programas, projetos e ações, 
cito os trabalhos de Silvia do Franco Amaral, desenvolvidos a partir da sua tese “Políticas 
públicas de lazer e participação cidadã: entendendo o caso de Porto Alegre” (2003). 
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ser considerado um segmento da atividade turística, o que, baseado na sua 

história e fundamentação, hipoteticamente não se adéqua.    

Vários trabalhos (Pinto, 2008, Lopes, 2004, De Melo, 2007, Silveira, 

2013) afirmam que, no processo de descentralização do Estado brasileiro 

ocorrido a partir da década de 1990, houve uma desresponsabilização do 

Estado no tocante à questão social, com a transferência de alguns serviços e 

infraestruturas para o mercado e as organizações não governamentais 

(ONG’s). Algumas dessas produções fazem crítica ao afirmarem que as 

empresas privadas e as instituições do Terceiro Setor deveriam complementar 

as políticas públicas sociais e não substituir o Estado, o qual manteria 

invariavelmente o seu papel fundamental de formulador, regulador e 

fiscalizador das políticas e ações, incluindo o lazer43.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
43 No capítulo 3 desenvolverei este assunto articulando-o ao Sesc e ao turismo social. 
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 1.1.1 Turismo como possibilidade de lazer: cidadania / inclusão / 
exclusão. 

 

Segundo Bianca Freire-Medeiros:  

 

A atividade turística dispõe-se em imbricação com vários 
setores – econômico, social, ambiental, político e cultural -, 
porém há muito os cientistas sociais privilegiam o tema da 
aculturação e das dinâmicas de recepção (2007: 61).  

 

Reflexões sobre a experiência turística como prática de lazer e as 

intencionalidades e responsabilidades das instituições que facilitam o seu 

acesso são sintomaticamente escassas (Freire-Medeiros, 2007). Carlos 

Henrique Porto Falcão enfatiza que o turismo não deve estar mais unicamente 

relacionado aos visitantes, mas também aos anfitriões, que devem ter tanto 

acesso aos benefícios do turismo como aos recursos turísticos (2006). Aliás, o 

direito à experiência turística é um dos princípios fundamentais enunciados na 

Carta de Viena44. No entanto, a maioria da população não tem acesso à malha 

urbana de espaços de lazer da cidade onde vive, nomeada relativamente por 

alguns teóricos de “experiência turística urbana” (Gastal e Moesch, 2007). Uma 

pesquisa realizada dentro do planejamento de implantação do projeto 

                                                           
44 A Carta de Viena é um dos principais documentos norteadores da principal organização 
política envolvendo o turismo social, a Organização Internacional de Turismo Social (OITS). 
Darei maiores detalhes sobre a Carta nos capítulos seguintes. 
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Carioquinha45 mostrou que grande parte dos cariocas não conhecia os 

principais cartões-postais e atrativos turísticos da cidade – o que é um 

paradoxo, pois o atrativo turístico deveria ser pensado, antes de qualquer 

coisa, como um equipamento de lazer para seus moradores.  

Investigação recente coordenada por Fábio de Faria Peres e Victor 

Andrade de Melo mostra que na cidade do Rio de Janeiro o desequilíbrio 

espacial na distribuição dos equipamentos culturais – incluindo-se os bens 

culturais, lugares de memória e atrativos turísticos ou todos estes imbricados 

num mesmo espaço – é bastante significativo. Ao justificarem a relevância dos 

dados obtidos, os pesquisadores colocam que “[...] tentar desvendar a que 

lógica essa distribuição se submete é uma estratégia para mapearmos, 

literalmente, a relação entre as diferenças de acesso aos patrimônios culturais 

e os desequilíbrios socioeconômicos” (2009: 13).  

De maneira ainda mais profunda, o próprio “direito à paisagem” também 

é algo sujeito às disponibilidades ou indisponibilidades de classe. Segundo um 

estudo conduzido por Zenaide Mariano (2009), há uma distribuição muitíssimo 

desequilibrada das áreas verdes de lazer na cidade do Rio de Janeiro. Isso 

significa que o consumo simbólico da natureza enquanto paisagem, tal como 

acontece com uma série de manifestações culturais, reforça e reproduz um 

quadro geral de desigualdade. Neste contexto, constata-se que não basta levar 

                                                           
45 Projeto patrocinado pela prefeitura do Rio que surgiu com o objetivo de proporcionar aos 
cariocas descontos e programações especiais oferecidas por pontos e serviços turísticos da 
cidade (2007). 
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os cidadãos aos equipamentos culturais localizados nas áreas privilegiadas, 

sem lançar o questionamento sobre a restrição de distribuição. 

Nas palavras de Robert Ezra Park, um dos principais pensadores da 

Escola de Chicago: “[..] em sociedade vivemos não apenas juntos, mas ao 

mesmo tempo vivemos separados, e as relações humanas sempre podem ser 

consideradas, com maior ou menor precisão, em termos de distância” (1925: 

4). Passados tantos anos desde o diagnóstico de Park inspirado pela realidade 

de Chicago, ainda cabe perguntar, para o caso brasileiro: será que as ações 

envolvendo o turismo social têm conseguido minimizar nossa realidade de má 

distribuição, diminuindo principalmente o distanciamento social colocado por 

Park? Será este o real intuito destas ações? 

 Em minha dissertação de Mestrado, realizei uma análise crítica do 

projeto Turismo Jovem Cidadão (TJC), iniciativa do Sesc do Rio de Janeiro, 

que intentou, durante aproximadamente 6 anos, proporcionar, a jovens 

identificados como “de comunidades de baixa renda”, visitas a pontos turísticos 

e equipamentos de lazer e cultura da cidade.  

O objetivo central do TJC, presente no cerne da proposta à qual tive 

acesso, era o de “incentivar a prática de visitas e passeios na cidade onde os 

jovens moram”. Para tal desígnio, apresentara as seguintes etapas: jovens 

selecionados de comunidades atendidas pelas unidades do Sesc participavam 

das visitas temáticas pela cidade por meio de passeios e excursões, sempre 

acompanhados de guias, professores e técnicos da instituição; durante as 

visitas eram agregadas apresentações artísticas (esquetes) e dinâmicas 
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informativas sobre a formação acadêmica e as principais funções dos 

trabalhadores envolvidos com o TJC; além disso, os jovens eram munidos de 

câmera fotográfica para registrarem suas experiências, sensações e momentos 

marcantes; posteriormente com esse material, eram montadas oficinas e a 

exposição que encerrava o projeto, ocasião em que alguns deles eram 

convidados para serem monitores (Cheibub, 2009).   

Diante dos vários motes desenvolvidos na pesquisa, concluí que os 

jovens beneficiados pelo TJC não conseguiram efetivamente ampliar suas 

possibilidades de lazer após a experiência. Os dados analisados 

qualitativamente, considerando os marcos teóricos do estudo e as categorias 

de análise, me levaram a constatar que, pela maneira como o TJC foi 

desenvolvido - com vários afazeres, obrigações, ditames, regras de como se 

comportar nos ambientes – os jovens identificaram como a maior contribuição 

do projeto a ampliação do horizonte profissional e não exatamente a formação 

cultural, o que no caso deles, significava manter suas restritas opções de lazer 

(Cheibub, 2009). No decorrer do estudo, pude perceber que os profissionais 

envolvidos direta ou indiretamente com o TJC apresentavam uma visão restrita 

de lazer e de turismo. Entendiam o lazer estritamente como sinônimo de 

atividades físicas, geralmente coletivas e ocorrendo ao ar livre. Já a 

experiência turística era compreendida como uma ferramenta pedagógica, 

enxergada unicamente por este prisma: como meio para apresentar outros 
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conteúdos, e não como uma possiblidade de lazer e busca de prazer dos 

jovens 46. 

Victor Andrade de Melo - em entrevista concedida ao Observatório 

Jovem – discute as barreiras que impedem a apropriação do lazer e afirma que 

o problema não é somente espacial e nem exclusivamente econômico:   

 

Essa é uma questão bastante séria, que mesmo os projetos 
ditos sociais não dão conta de se constituírem como polos de 
mediação e animação cultural. Eles não dão conta da ideia de 
formação de público ativo que possa percorrer os espaços da 
cidade, reivindicar a cidade como sua e entender que o direito ao 
lazer é um direito tão importante quanto qualquer outro direito. 
[...] tem uma questão aí que me parece mais frugal, que poderia 
ser atacada imediatamente, que é a questão do desenvolvimento 
de iniciativas de educação para o lazer (2007: 3). 

 

Angela Brêtas47 (2013), coordenadora do grupo de pesquisa Esquina48 

(UFRJ), concorda com Melo ao dizer que a barreira simbólico-cultural é 

percebida “quando o sujeito sabe que existe, sabe que é grátis, mas não vai”, 

por não reconhecer determinada forma de lazer dentro do seu universo de 

                                                           
46 Um espaço com uma forte discussão a respeito da juventude é o Observatório Jovem (UFF), 
coordenado pelo professor Paulo Carrano. Quando se fala dos direitos dos jovens, a questão 
do lazer invariavelmente está presente em debates que envolvem o tempo “livre” e o tempo de 
trabalho, disputa comum nesta etapa da vida: de um lado está a busca “natural” por prazer, do 
outro, a necessidade de se profissionalizar e tornar-se independente financeiramente, ou 
passar a contribuir para o orçamento familiar. Ao discutir projetos envolvendo juventude, lazer e 
cidadania, Mary Garcia Castro confirma que “[...] as propostas se preocupam com o próximo ou 
com o imediato, com a sobrevivência, em suas várias acepções”, o que às vezes atrapalha a 
concretização do direito ao lazer deste grupo social (2001: 496).  
47 Entrevista concedida, em junho de 2013, para alunos da disciplina de “Estudos do Lazer” – 
ministrada pelo autor da presente tese - do curso de graduação em Turismo da UFF, na 
elaboração de um seminário sobre “Lazer e distâncias simbólico-culturais”. 
48 Esquina – cidade, lazer e animação cultural: grupo de pesquisa e intervenções pedagógicas 
(UFRJ). 
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possibilidades. Em outras palavras, não é suficiente a existência de uma 

política integrada, com um equipamento moderno, uma programação 

diversificada, profissionais competentes e divulgação eficiente, se o sujeito não 

enxergar aquele lugar/prática como algo que lhe possa dar prazer, algo que ele 

poderia experimentar.  

Nas palavras de Melo: "Se os poderes públicos optassem por considerar 

seriamente o lazer como direito social [...] deveria ser pensada uma política 

pública de lazer que buscasse realmente atuar para democratizar o acesso às 

diferentes manifestações culturais do lazer para todos" (2003: 77).  

 

 

1.2 A DEMOCRATIZAÇÃO DO TURISMO NO MUNDO.  

 

 

É na condição de "mediadores" entre a prática dos "passeios" 
populares e a prática das "viagens de prazer", tomadas como 
expressão elitista da cultura ocidental moderna, que o turismo de 
massa se constitui enquanto categoria sociológica (Nery, 1998: 161). 

 

 

Para conhecer as políticas e ações nos diferentes âmbitos da sociedade 

que tenham como premissas as demandas sociais e a inclusão na experiência 

turística, é necessário entender em linhas rápidas o momento histórico em que 
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a atividade passa a ser pensada, organizada e inserida nas políticas públicas e 

privadas, recebendo apoio e incentivo. 

O turismo emerge na Europa do século XIX caracterizando uma viagem 

oportunizada inicialmente aos mais abastados, os quais buscavam prazer, 

descanso, diversão, consumo e distinção (Weber, 1988: 216). Diferentemente 

do Grand Tour, viagens realizadas por jovens aristocratas com o objetivo de 

educação e formação particularizada, o turismo apresenta prontamente uma 

estrutura de consumo, hospedagem e restauração ao redor da experiência 

(Castro, 1999). A construção vertiginosa de ferrovias e o surgimento do trem e 

do barco a vapor facilitaram o deslocamento entre os centros urbanos 

emissores e os balneários turísticos e casas de campo (Weber, 1988). 

Segundo Silvana Araújo, o turista se diferencia de outros viajantes por esperar 

que sua viagem seja organizada por terceiros, com vistas ao seu conforto, 

segurança e bem-estar (2001). Assim como acontece no lazer como um todo, a 

indústria do turismo nasce junto com o fenômeno e o fato de ser indústria 

representa uma de suas características constitutivas. De acordo com Celso 

Castro:  

 

No Brasil, foi apenas nas primeiras décadas do século XX que 
o turismo organizado começou a funcionar, tendo como 
principal centro a cidade do Rio de Janeiro. Surgiram os 
primeiros guias, hotéis turísticos, órgãos oficiais e agências de 
viagem destinados prioritariamente a atrair e a receber turistas 
(1999: 80). 
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É preciso compreender a conjuntura sócio-política (1), cultural (2) e 

econômica (3) em que não somente o turismo, como outras manifestações de 

lazer presentes no tempo de não trabalho, começam a receber atenção do 

patronato - primeiro industrial, depois o comercial - e do governo, algo que 

abrange diretamente nosso objeto de estudo: 

(1) O mundo urbano-industrial, sobretudo pela aglomeração de pessoas 

nas cidades, facilitou a velocidade com que novas aspirações surgiam e se 

desdobravam em algum tipo de ação coletiva, em grande parte objetivando a 

conquista de direitos. Em cognação ao objeto de estudo da tese, um 

movimento social dos mais relevantes em diversos países foi realizado pelos 

trabalhadores, que reivindicaram a diminuição da jornada de trabalho, 

progressivamente conquistada por meio de pressões e lutas a partir da 

segunda metade do século XIX na Europa49. A história da redução da jornada 

de trabalho no Brasil iniciou-se com o amadurecimento associativo e sindical 

dos trabalhadores e a formação das primeiras greves. O período de 1907 até 

1930 foi considerado “os anos de chumbo” do movimento operário no país e da 

luta pela redução da jornada de trabalho, “quando aconteceram os incidentes 

mais sangrentos e os confrontos mais claros entre trabalhadores e as 

chamadas classes dominantes” (Camargo, no prelo). Na década de 1940, 

durante o governo do presidente Getúlio Vargas, foi feita uma série de medidas 

legais em favor dos trabalhadores e que vigoram até hoje, conhecidas como 

                                                           
49 Esse processo se inicia no Brasil no final do XIX e nas primeiras décadas do século XX. 
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CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)50. Principalmente a conquista de um 

tempo de descanso semanal (fim de semana) e anual (férias) foi fundamental 

para o aumento dos passeios e viagens turísticas. Será visto nos capítulos 

seguintes que o tempo de descanso existencial (aposentadoria) - igualmente 

obtido por meio das reivindicações trabalhistas – foi importante para o 

desenvolvimento do turismo social, o qual apresenta os idosos como um dos 

grupos mais contemplados pela prática turística oferecida por distintas 

instituições no mundo. 

(2) perante as demandas da modernidade permanentemente em 

movimento e frente a um extenuante ritmo urbano cotidiano, o lazer passou a 

ser visto como uma necessidade do indivíduo; e o turismo colaborou de 

maneira efetiva para a consolidação deste imperativo, presente nesta citação 

de John Urry:  

 

É um elemento crucial, na vida moderna, sentir que a viagem e 
as férias são necessárias. ‘Preciso tirar umas férias’: eis a mais 
segura reflexão de um discurso moderno, baseado na ideia 
segundo qual a saúde física e mental será recuperada se 
simplesmente pudermos viajar de vez em quando (2001: 20). 

 

                                                           
50 Para não desviar da construção do objeto de estudo a ser trabalhado neste capítulo, não 
cabe neste momento uma análise mais crítica deste contexto. Contudo, sobre a legislação de 
Vargas, Luiz Octávio de Lima Camargo afirma que, apesar de ter aliviado a dura situação dos 
trabalhadores (sobretudo da indústria) teve, “como subproduto negativo, a interrupção do 
aprendizado dos sindicatos neste gênero de luta, fato hoje, sem dúvida, a ser lamentado” 
(Camargo, 2009: 4). Sobre a CLT, ver pequeno artigo na revista do comerciário do Sesc, da 
década de 1950 (Anexo 1). 
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 Além desta noção restauradora, “o turismo é algo que confere status 

nas sociedades modernas” (Menezes et al, 2010: 3). Esta diferenciação diz 

respeito à intenção do turista de se apropriar de símbolos de distinção por meio 

do consumo dos objetos e espaços turísticos. Nas palavras de Pierre Bourdieu 

(2007), quando este conjunto de símbolos começa a cair no gosto da classe 

média, torna-se banal e antiquado para os mais ricos.  

(3) o desenvolvimento tecnológico51, especialmente a partir de meados 

do século XX, contribui significativamente na chamada segunda revolução dos 

transportes. A proliferação das rodovias e a massificação do automóvel e do 

avião de passageiros (cada vez mais veloz e com maior capacidade) foram 

cruciais ao diminuírem as distâncias, facilitando o acesso das pessoas aos 

mais variados espaços de lazer e intensificando o fluxo turístico mundial. De 

acordo com a Embratur - instituto brasileiro de turismo criado em 1966, órgão 

público regulador e regulamentador das atividades turísticas no país e 

representante político do trade turístico, originando o atual Ministério do 

Turismo (instituído em 2003) –  

 

[...] na década de 1960, o turismo torna-se uma realidade no 
Brasil. No âmbito doméstico, o desenvolvimento da indústria 
automobilística e da malha rodoviária leva a classe média a 
viajar em automóveis pelo país. A rede de serviços para o 
turismo começa a se estruturar, sobretudo na costa brasileira 
(Mtur, s/d: 28). 

                                                           
51 Compreende-se como tecnologias “os produtos das relações estabelecidas entre sujeitos 
com as ferramentas tecnológicas que têm como resultado a produção e disseminação de 
informações e conhecimentos” (Porto, 2006: 44). 
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Na opinião de Victor Andrade de Melo e Edmundo Alves Júnior (2003), a 

burguesia se aproveita deste novo tempo (1), desta necessidade (2) e de 

mecanismos e tecnologias (3) para exercer mais poder. As tensões existentes 

neste panorama são sintetizadas pelos autores tendo em vista sua contradição 

histórica: os empregadores, que no início eram contra a redução da jornada de 

trabalho, enxergam no tempo liberado interessantes possibilidades de 

propagação de valores úteis à manutenção do sistema, com lucros diretos e 

indiretos, pelo consumo até então impensado de seus produtos pelos próprios 

empregados e com o retorno deles ao trabalho, restaurados e, por conseguinte, 

produtivos (Alves Júnior e Melo, 2003). Logicamente que este processo não é 

linear, e sim, eivado de adequações, subversões, resistências e “novas” 

tentativas de controle, num cenário contínuo de reelaborações e circularidades. 

O Reino Unido foi “o primeiro país onde foram levantadas em grande 

escala as questões ligadas à organização do trabalho e dos lazeres e à 

urbanização sem precedentes que a Revolução Industrial produziu” (Porter, 

2001: 21). O turismo organizado para os trabalhadores surge com o objetivo, 

por parte dos burgueses e autoridades religiosas, de ser um lazer mais 

organizado e contido do que as manifestações relacionadas com a festa, 

bebedeiras e apostas que ocorriam no espaço público urbano (Ouriques, 

2005). Diferentemente de outras formas de lazer que passaram por este 

processo de ajuste, o turismo já nasce cordato e com o desígnio de competir 

com outras atividades menos disciplinadas, como bem aponta John Rule:  
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Era necessário um poderoso magnetismo para atrair a 
população trabalhadora e retirá-la de suas tabernas; entre os 
recursos que mais se utilizavam, em especial depois do início 
da época das ferrovias, estavam as excursões organizadas e 
os dias de campo (1990: 324). 

 

É notório que o campo politico ao longo da história se aproveita 

intensamente do interesse econômico que insurge da fulgente atividade 

turística. É sem dúvida alguma reconhecida mundialmente como um dos 

principais setores da economia, influenciando e sendo influenciada pela política 

econômica da maioria dos países. Neste contexto, o turismo foi e é 

fundamental enquanto instrumento de poder e tentativa de controle por parte 

dos Estados e das grandes instituições, seja como atividade econômica, seja 

como experiência sociocultural, o que me faz indagar: o que está por de trás 

das ações envolvendo a experiência turística oportunizada em diversos 

momentos e por diferentes instituições na Europa e na América Latina? De 

maneira geral, quais são suas intenções ao oferecerem e facilitarem o acesso 

ao turismo para pessoas que teriam escassa ou nenhuma possibilidade de 

vivenciá-lo, prática intitulada majoritariamente de turismo social?  

De maneira longitudinal, a popularização efetiva do turismo no decorrer 

do século XX se desdobra em dois processos inicialmente distintos, mas que 

em alguns momentos apresentaram pontos de contato. Por conta do 

considerado aumento do tempo de não trabalho e da necessidade de controle 

deste tempo por parte dos diferentes Estados, o turismo social se desenvolve a 



70 

 

partir de políticas públicas no início do século XX, permanecendo – com 

continuidades, rupturas e mudanças – até os dias atuais. Já o turismo de 

massa é oriundo de um processo que ocorre a partir de meados do século XX. 

Helton Ricardo Ouriques (2005) afirma que, além da disseminação das férias 

pagas e a segunda revolução nos transportes, o turismo, naquele momento, 

recebe a contribuição fundamental dos meios de comunicação de massa 

(especialmente a televisão), difundindo imagens do “mundo” e sensibilidades 

relacionadas ao lazer, intensificando anseios e desejos. Logicamente que o 

turismo social se aproveita desta massificação, todavia os dois diferem nos 

princípios e, relativamente, na intencionalidade. Enquanto o chamado turismo 

de massa ou comercial apresenta uma lógica que já está dada, baseada no 

capital, onde predomina a ideia de lucro, o turismo social se situa num jogo 

político complexo permeado de ideologias, resultado de tensões existentes 

entre capital, trabalho e luta de classes.  

A partir da década de 1920, países como União Soviética, Itália e 

Alemanha criaram infraestruturas e incentivos para que os trabalhadores de 

baixa renda tivessem acesso ao turismo em grupos. Deve-se destacar a 

importância histórica do turismo doméstico no período entre 1933 e 1945 na 

Alemanha - conhecido como Terceiro Reich – operando o ajustamento do povo 

alemão por meio das viagens, intensamente acompanhadas pela propaganda 

nazista (Spode, 2004; Baranowsky, 2004). Nestas primeiras experiências com 

turismo social compreende-se a clara intenção de controle dos tempos livres e 
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de férias das massas feito por países totalitários, com objetivos político-

partidários de assegurar a gratidão do povo52 (Falcão, 2006).    

O intitulado Welfare State, desenvolvido de distintas maneiras pelos 

europeus, também promoveu a experiência turística para os trabalhadores e 

seus familiares, especialmente nos países que vivenciaram politicamente uma 

socialdemocracia. Na opinião da pesquisadora Anne-Mette Hjalager,  

 

[...] quando ‘welfare’ e ‘turismo’ são mencionados juntos, na 
maioria das vezes o que vem à mente são as intituladas “férias 
pagas”. Instalações subsidiadas para os menos favorecidos 
também podem ser consideradas nucleares dentro da ideologia 
do Welfare State durante o século XX (2004: 46).53  

 

A recuperação física e mental dos trabalhadores passa a ser uma preocupação 

dos sindicatos, o que contribui para a difusão das férias e do turismo, 

sobretudo a partir da década de 1930. Ao aprofundar as análises, percebe-se 

que os Estados se aproveitam desta propagação, ao desenvolverem um 

discurso do turismo como promotor da harmonia e da paz entre os povos 

(Guimarães, 2012). 

A base do turismo social na modalidade em que se pratica em quase 

todo o continente europeu - assim como seu conceito mais disseminado - surge 

                                                           
52 Concordo plenamente com Ângela Bretãs (2008) a respeito do emprego da palavra “povo” 
neste trabalho: quando me refiro ao povo, estou atento para sua diversidade, logo ao utilizar 
termos tais como, povo, trabalhadores ou operários suponho que os mesmos descrevem um 
conjunto marcado pela diversidade de origem, formação e inscrição social. 
53 Esta citação direta retirada do artigo Innovation in Tourism from a Welfare State de Hjalager 
(2004) – obra ainda não traduzida para o português - foi vertida pelo autor da presente tese. 
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na França54 pouco antes da 2ª Guerra Mundial: em 1936, ano da Convenção 

da Organização Social do Trabalho, criou-se a primeira Secretaria do Lazer em 

âmbito governamental (Falcão, 2006). No ano seguinte, o turismo social foi 

estimulado pela criação da Tourisme – Vacances pour tous (entidade gerida 

por trabalhadores), movimento posteriormente seguido por Portugal e Bélgica 

(Falcão, 2006). Aliás, estes dois países são importantes na história do Sesc.  

Em Portugal, o Instituto Nacional para a Promoção do Tempo Livre dos 

Trabalhadores - Inatel 55, órgão público fundado em 1935 e tutelado pelo 

Ministério da Solidariedade e Segurança Social, foi a inspiração ideológica do 

programa de turismo do Sesc e o modelo parcial para a sua estrutura 

organizacional, especialmente para a sua primeira instalação de férias, o Sesc 

de Bertioga. De acordo com Dionino Colaneri, a ideia surge da viagem 

realizada a Portugal pelo então presidente do Conselho Nacional do Sesc e da 

Federação do Comércio do estado de São Paulo, Dr. Brasílio Machado Neto. 

Já a Bélgica presencia a criação do Bureau Internacional do Turismo 

Social (BITS). O BITS (atual OITS – Organização Internacional de Turismo 

                                                           
54 O entrevistado Dionino Colaneri complementa esta premissa quando a ajusta na 
contemporaneidade: “A França é muito forte na organização do turismo social, muito forte 
dentro do Ministério do turismo e rateando por ‘n’ instituições que atendem programas, um 
negócio que chama chèque vacances [cheque de férias]”. Ainda segundo Dionino, por meio 
dos sindicatos e das diferentes associações francesas, os cheques de férias são 
proporcionados para todos os trabalhadores e suas famílias, os quais utilizam as mesmas 
estruturas e estabelecimentos turísticos dos turistas “normais” – Para mais informações, ver no 
apêndice: Transcrição – Dionino Colaneri. Mais adiante na tese discutirei a concepção 
Francesa de ‘turismo para todos’, relevante para uma compreensão sincrônica e complexa de 
turismo social. 
55 Criada inicialmente como Fundação Nacional para Alegria no Trabalho (FNAT), a Fundação 
Inatel afirma-se como uma instituição prestadora de serviços sociais, dentre estes, o turismo 
social e sênior. 
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Social) se auto define como uma ferramenta internacional para o 

desenvolvimento do turismo social no mundo. Criado em 7 de junho de 1963, 

com sede em Bruxelas, é uma associação filantrópica internacional, cuja 

finalidade é promover o turismo social, compreendido por eles como um 

conjunto de relações e fenômenos resultantes da participação no turismo das 

camadas sociais menos favorecidas, participação que se torna possível ou 

facilitada por medidas de caráter social bem definidas, mas que implicam um 

predomínio da ideia de serviço e não de lucro (Bureau, 1996). A organização 

afirma-se como uma fonte de intercâmbio de ideias, constituindo-se para os 

poderes públicos em um centro permanente de informações, capaz de instruir-

lhes sobre a concepção e o desenvolvimento do turismo social no quadro de 

uma política nacional (Bureau, 1980). O Sesc-SP se aproxima de maneira 

estreita com a OITS, sendo a primeira instituição das Américas a filiar-se à 

organização. 

Nos exemplos de aplicação do turismo social visitados brevemente neste 

capítulo, pode-se perceber que cada país fornece uma maneira diferente de 

realização. Nos países considerados neoliberais, como o Reino Unido e os 

Estados Unidos, o turismo social é um fenômeno bem menos conhecido, e 

raramente recebe apoio do setor público. Já em países como França, Bélgica, 

Portugal e Espanha, o turismo social utiliza dinheiro público e ocorre, 

basicamente, durante os feriados nacionais; nestas nações, a base para a 

oferta é a percepção do desfrutar do turismo como um direito de todos 

(Minnaert et al, 2009).  
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Na América do Sul, a criação das colônias de férias e do turismo social 

abrange países como Chile, Uruguai e principalmente a Argentina, já na 

década de 1930. Valéria Guimarães, ao resenhar o livro da historiadora Elisa 

Pastoriza sobre o assunto, enfatiza que, “[...] por iniciativa dos governos 

conservadores e dos sindicatos, houve um amplo incentivo à criação e 

visitação aos Parques Nacionais, que faziam parte da estratégia de 

consolidação das fronteiras e construção da identidade nacional argentina” 

(2011: 436). O turismo social na maior parte da Europa e em alguns países 

latino-americanos foi e é desenvolvido de maneira central pela iniciativa de 

órgãos públicos, o que difere da experiência brasileira (Falcão, 2006).  

No Brasil, além dos programas de corporações privadas para os próprios 

empregados, existem alguns projetos sociais de ONG’s que 

contingencialmente organizam algo do gênero. Dionino Colaneri menciona que 

no estado de São Paulo existem várias associações e sindicatos ligados à 

Federação do Comércio, as quais possuem colônias de férias no litoral 

paulista, e que, de certa forma, contribuem com a possibilidade dos seus 

associados/afiliados/sindicalizados viajarem no seu tempo de não trabalho. No 

âmbito nacional, quem passa realmente a desenvolver ações turísticas dessa 

natureza com mais regularidade e visibilidade é o Serviço Social do Comércio. 

No capítulo 2 apresentarei um pouco da história da instituição – funcionamento 

e ideologias – principalmente associada à oferta de atividades de lazer, entre 

elas o turismo. 
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CAPÍTULO 2: SESC: UM HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

 

 

 

Para nortear contextualmente o objeto de pesquisa, é necessário 

compreender o que Ângela de Castro Gomes (1994) denomina de “invenção do 

trabalhismo”, trazendo a perspectiva de construção do cenário em que os 

Serviços Sociais foram criados no Brasil. Com a instauração do Estado Novo 

em 193756, os direitos do trabalho foram eleitos como direitos da justiça social, 

enquanto que os direitos políticos e civis foram suspensos. A cidadania passou 

a estar ligada ao exercício da profissão e a carteira de trabalho passou a ser o 

seu símbolo (Brêtas, 2008). Na opinião de Gomes, o processo de constituição 

da classe trabalhadora no Brasil como ator político “implica lidarmos com a 

questão da construção do conceito de cidadania e mais particularmente, com a 

                                                           
56 O turismo foi colocado dentro do Estado Novo em 1939, junto ao Departamento de Imprensa 
e Propaganda – DIP, como uma atividade que vive e sobrevive para controle do indivíduo. 
Portanto, se torna o lócus onde o Estado usa esse espaço para cumprir acordos políticos, 
nomeando para ocupar os cargos administrativos apadrinhados ou políticos de segunda 
grandeza que usam o cargo para galgar outras funções na estrutura do Estado (Santos Filho, 
2011). 
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questão da extensão de cidadania aos setores populares” (1994: 6-7). Neste 

novo mundo de “direitos”57, o lazer representa um papel crucial, sobretudo nos 

Serviços Sociais.  

Segundo Aline Amoedo Corrêa (2008), pode-se enxergar as décadas de 

1930 e 1940 no país como um período marcado pela paulatina substituição do 

modelo agroexportador para o modelo industrial, o que trouxe desdobramentos 

diversos, inclusive no que se refere à urbanização. O entrevistado Dionino 

Colaneri afirma que nos primeiros anos de sua existência o Sesc fazia um 

trabalho mais voltado para educação sanitária. Isto se explica diante do 

contexto da época: as pessoas que chegavam do campo ainda estavam se 

acostumando à dinâmica urbana, as questões de higiene, serviços e 

infraestruturas básicas (para ilustrar, ver anexo 2).  

Percebe-se uma importância atribuída ao lazer organizado dos 

trabalhadores – amparado pelo discurso de “bem-estar social” ou “paz social” – 

verificada especialmente na década de 1930 em diante. O lazer historicamente 

foi, no Brasil, compreendido fundamentalmente pelas instituições de poder da 

sociedade como tempo de descanso necessário ao trabalho e à produtividade, 

por outro lado, foi sentido cotidianamente como um dos poucos momentos 

onde o indivíduo exerce o direito à escolha. Esta parte da história brasileira 

emoldura e ajuda a desenhar o caminho do lazer enquanto direito, pois neste 

                                                           
57 De acordo com Adalberto Cardoso, “[...] a ‘cidadania regulada’ gerou nos trabalhadores a 
expectativa de proteção [e bem-estar] social, alimentando uma promessa de integração cidadã 
que, se bem que não se efetivou, cumpriu a tarefa de incorporar, finalmente mas não de uma 
vez para sempre, os trabalhadores como artífices do processo de construção estatal no Brasil” 
(2010:208). 
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período houve um aumento das preocupações institucionais e governamentais 

com o lazer. Enxergado pela classe dominante como uma dimensão importante 

da sociedade, o lazer passou a ser visto como um “problema” social. 

Examinando as pesquisas que refletem sobre a organização dos lazeres 

dos trabalhadores, as com mais densidade estão relacionadas à recreação 

operária ou à relação do lazer em geral com instituições de poder. 

Historicamente o entendimento do lazer enquanto um problema social 

contribuiu direta e indiretamente para seu reconhecimento enquanto direito, 

mesmo ainda não constitucionalizado, porém oportunizado através de alguns 

setores da sociedade. Houve uma mobilização em torno da questão do lazer a 

partir do momento em que ele foi considerado uma peça fundamental na 

dinâmica político-urbana que se configurava no Brasil nas primeiras décadas 

do século XX, evidenciando-se, naquele contexto, a necessidade de estudar o 

“problema do lazer” em função do desejo de conhecimento e de controle social 

do tempo “livre” dos trabalhadores (Gomes e Melo, 2003). As questões 

procedentes das reinvindicações trabalhistas e as relações entre o lazer, como 

tempo de não trabalho, e as instituições responsáveis pelas ações nesse 

campo podem ser consideradas a “pré-história do lazer enquanto direito social”.  

Alguns pesquisadores vêm buscando entender as propostas do Estado 

no que se refere às relações históricas entre tempo de trabalho e não trabalho 

(Corrêa, 2008). Nesse contexto, ao examinar as pesquisas historiográficas, 

observa-se que estas apontam uma densa relação entre as 

políticas/ações/propostas para o lazer (como a recreação operária ou pública) e 
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as intenções de controle das instituições de poder, principalmente na primeira 

metade do século passado. Esse traço está presente na investigação de 

Jhoyce Povoa Timóteo (2008), que analisou o sistema de recreio nos bairros 

operários na cidade de São Paulo a partir da década de 1930. Em sua 

dissertação, Timóteo argumenta que o lazer era visto como um importante 

aliado para a obtenção de 'cidadãos úteis à pátria' e que a recreação era uma 

tentativa de educar os trabalhadores para a “boa” utilização do seu tempo livre. 

Outro interessante trabalho sobre este tema é a dissertação intitulada “Lazer e 

cidade na Porto Alegre do início do século XX: a institucionalização da 

recreação pública” (2003), de autoria de Eneida Feix, que fala sobre a atuação 

de Frederico Guilherme Gaelzer na sensibilização do poder público em Porto 

Alegre ao trazer a importância da recreação e do esporte para a mocidade, 

como prevenção da delinquência e um meio de qualificar a sociedade. 

A análise da recreação destinada aos trabalhadores, em especial por 

meio do Serviço de Recreação Operária (SRO), é tema de uma série de 

pesquisas, algumas das quais abordarei a seguir. O SRO foi um órgão criado 

em 1943 pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que atuou na 

cidade do Rio de Janeiro até 1964, “[...] destinava-se a organizar o lazer dos 

trabalhadores e de suas famílias e tinha o objetivo de coordenar os meios de 

recreação da classe operária, prestando aos sindicatos assistência e 

colaboração” (Brêtas, 2008: 2).  

O trabalho de Angela Brêtas (2007) intitulado “Nem só de pão vive o 

homem:...”, estuda as articulações de aspectos da “cultura popular” com o 
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SRO. Para a autora, o SRO deve ser considerado como uma experiência 

complexa, que possuía intenções de controle e de manipulação, pois ainda 

estava fortemente marcado pela ideologia presente no Estado Novo (1937-

1945). Os Serviços ofereciam aos trabalhadores sindicalizados “a oportunidade 

de fruição de vivências culturais que eram consideradas extremamente 

benéficas e necessárias para a formação/educação do novo trabalhador, 

fundamental para os novos tempos” (Brêtas, 2008: 4). 

A tese de Juliana Rodrigues (2010), também ao pesquisar o SRO, fala 

do movimento de organização institucionalizada do tempo de não trabalho dos 

operários, demonstrando que as atividades físicas e o esporte foram 

proporcionados com o objetivo de delinear corpos fortes e saudáveis para a 

labuta. Rodrigues elucida essa premissa utilitarista com o depoimento do 

professor de educação física Vinícius Ruas, organizador de atividades do SRO, 

entrevistado em sua pesquisa: “Os desportos poderão ser encarados como 

agente educacional, elemento de recreação, meio de competição ou recurso 

profissional, em cada um desses casos apresenta características próprias que 

o identificam” (2010: 142-143). Juliana Rodrigues (2010) afirma que dentre as 

diversas atividades oferecidas pelo Serviço de Recreação Operária, 

encontram-se as excursões (geralmente com duração de um dia), o que, 

mesmo que incipiente, pode estar na raiz ou na “pré-história” do turismo social 

no Brasil.   

Segundo a pesquisa de Aline Corrêa (2008), o adensamento do 

processo de industrialização nos anos de 1940 teve como consequência o 
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acirramento da chamada questão social: pressionados pelos movimentos 

sindicais, “[...] Estado e empresário optam em investir em programas de 

assistência e bem-estar social para a classe trabalhadora com a intenção de 

criar mecanismos de controle mais sutis, capazes de ‘adaptar’ e ‘ajustar’ o 

contingente de mão-de-obra às novas relações de trabalho” (Corrêa, 2008: 8). 

Neste contexto, mostrarei que o Sesc, enquanto instituição destinada a dar 

conta da estratégia de organização do tempo do trabalhador, lança mão de 

possíveis mecanismos capazes de “acomodar” o trabalhador à dinâmica social 

brasileira durante este percurso, dentre eles, atividades programadas de 

turismo, intituladas posteriormente pela entidade de turismo social. 

Por outro lado, Corrêa (2008) aponta um aspecto singular das atividades 

oferecidas pelo Sesc: o fato de que essas atividades também podem ser vistas 

como uma maneira de os trabalhadores terem acesso a uma diversidade maior 

de experiências de lazer. Para a autora, as atividades organizadas pelos 

Serviços Sociais “[...] poderiam oferecer, à fração do operariado que as 

usufruía, a entrada em um universo de outros conhecimentos e linguagens que 

poderia lhes dar chances de ampliar sua compreensão sobre o mundo e lhes 

fornecer mais instrumentos para nele se movimentar” (2008: 2).  

O Sesc, mantido e administrado pelos empresários do setor de comércio 

de bens, serviços e turismo tem por finalidade contribuir para o bem-estar de 

seus associados por meio de ações nas áreas de Educação, Saúde, Lazer, 

Cultura e Assistência. Foi criado em 1946 por decreto-lei assinado pelo 

presidente Eurico Gaspar Dutra a partir das deliberações da Primeira 
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Conferência das Classes Produtoras. De acordo com Corrêa (2010), os 

principais pontos da conferência falavam da necessidade da promoção de 

serviços de bem-estar social, incluindo ações de saúde e educação, 

cooperativas, salários mais justos, melhor seguro social, seguro de acidentes, 

maiores férias e benesses ao trabalhador, gerando a titulada Carta da Paz 

Social. A carta continha forte apelo à “harmonia e confraternização entre as 

classes sociais” que seria resultante de uma “obra educativa” intencional, cuja 

responsabilidade caberia necessariamente a empregadores e empregados 

aproximados por “estreito entendimento”. A Carta estabelecia um grande pacto 

social envolvendo Estado, trabalhadores e empresários, que juntos 

trabalhariam para amenizar os conflitos entre capital e trabalho. (Corrêa, 2010: 

42).  

O Sesc é inicialmente implantado nos estados do Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e São Paulo. Segundo Lamarão e Araújo (1994), foi adotado um 

sistema descentralizado de organização, contando com uma administração 

nacional com alguns órgãos de supervisão e de determinação de algumas 

diretrizes gerais e administrações regionais dotadas de esfera de competência 

própria. A primeira administração regional do país foi o Sesc-DF, criada em 

1946 (na época, situada na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país), 

seguida pelo Sesc-RJ. A partir de 1961, esta autonomia foi enfatizada pela III 

Convenção nacional de técnicos do Sesc. Na prática os regionais não 

subvencionados (que conseguem se manter sem a ajuda dos recursos 

financeiros do departamento nacional) – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
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Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná – acabam sendo politicamente e 

administrativamente mais autônomos do que os regionais que “dependem” 

financeiramente da administração nacional (recebendo investimentos em 

infraestrutura, serviços, obras e reformas, especialmente nos seus meios de 

hospedagem)58.  

De acordo com Betânia Figueiredo (1991), projeto dessa amplitude só 

poderia ser içado com o apoio do governo, que, além de criá-lo por meio de 

decretos-lei, se responsabilizava (e ainda se responsabiliza) pelo recolhimento 

da contribuição compulsória no valor de 1,5% do montante das folhas de 

pagamento dos trabalhadores do comércio, possibilitando, assim, a atuação do 

empresariado na assistência social. O Sesc é uma entidade de direito privado 

nos termos da Lei Civil, dirigida pela Confederação Nacional do Comércio 

(CNC); assim como todas as instituições do denominado Sistema “S”, é 

financiado com as contribuições do empresariado nacional e sem ônus para os 

empregados ou cofres públicos. Do ponto de vista jurídico o Sesc é privado, 

todavia, a destinação do seu funcionamento e de suas atividades é plenamente 

pública, assim como seus recursos. 

                                                           
58 O profissional que preferiu não ter a identidade revelada inclusive afirma a transferência 
direta de recursos do regional paulista para que o Sesc-DN administrasse e repassasse para 
outros regionais da maneira que a entidade bem entendesse. Para se ter uma ideia da pujança 
econômica do setor de comércio e serviços do Estado de São Paulo, em conversa com um 
jornalista da editora Abril - que igualmente preferiu não se identificar - ele me confidenciara que 
o Sesc-SP, por conta da arrecadação que possui, tem mais recursos e movimenta mais 
dinheiro do que o Ministério da Cultura do Brasil. 
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Três entrevistados59 comentam que a concepção do Sesc estava 

relacionada com o crescimento do comunismo no país. Em 1945, o partido 

comunista brasileiro (PCB)60 conquistou espaço na vida política do país, 

quando constituiu significativa bancada parlamentar no Congresso Nacional, 

deixando o empresariado brasileiro temeroso. Na fala do entrevistado Mouzar 

Benedito da Silva – profissional aposentado da instituição - fica clara a 

preocupação do governo da época em conjugação com o Sesc:  

 

[...] os operários estão virando comunistas, os trabalhadores 
estão virando comunistas! Então tem que criar o seguinte: o cara 
que tá jogando futebol de salão, não sei o quê, tá se divertindo, 
não tá pensando em política. Então tem que criar opção de lazer 
pros caras desviarem o pensamento, a ideia é claramente isso. 

 

Ao criarem diferentes federações e associações, os empresários, 

conjuntamente com o poder político da época, paulatinamente diluíram os 

sindicatos únicos e, por conseguinte, a união dos trabalhadores e a 

possibilidade de fortalecimento e de reivindicações anticapitalistas mais 

intensas. Dionino Colaneri (foi representante do Conselho Técnico de Turismo 

da Fecomércio-SP e, de 1999 a 2007, diretor regional do Sesc-RJ) esclarece 

como o Sesc está ligado a uma estrutura hierarquizada complexa - que de 

certa forma, contribuiu na pulverização da força sindical - ao descrever como 

                                                           
59 Luiz Octávio de Lima Camargo, Mouzar Benedito da Silva e o entrevistado que optou pela 
não identificação. 
60 O PCB desde 1922 (ano de sua fundação) assinala o esforço de criar no país uma cultura 
socialista e um modo proletário de fazer política.  
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acontece a eleição do presidente61 de cada administração regional, conectada 

a esta contextura:  

 

O presidente é escolhido pelos sindicatos vinculados ao 
comércio de bens e serviço. Cada um tem ‘n’ sindicatos. No Rio 
hoje, não sei quantos tem, deve ter uns 60, 70 no máximo, 
vinculados à Federação do Comércio. Esses sindicatos elegem a 
diretoria da Federação do Comércio e esses sindicatos por 
composição, elegem os membros do conselho regional do Sesc 
e do Senac. São eleições mesmo, são feitas eleições. E aí além 
dos representantes do comércio, tem representante, no caso do 
Sesc, do governo, através do Ministério de Trabalho e da 
Previdência. E tem representante das centrais sindicais, essas 
centrais sindicais que eu digo, o governo que indica. Não sei 
como está hoje, mas deve ser ainda: a maioria dos membros são 
vinculados à Federação do Comércio (entrevista concedida em 
22 de novembro de 2012). 

 

Nesta conjuntura, ao criarem o Sesc, os empresários ansiavam 

demonstrar que, socialmente, poderiam gerar melhores benefícios para o 

trabalhador brasileiro e suas famílias do que a proclamada ideologia comunista. 

Sobre isso, chamo a atenção na figura 1 para a manchete do jornal mensal da 

entidade, intitulado Sesc em Marcha: “Do capitalismo de S. Paulo emana o 

ideal de Democracia Social, baseada na ‘Liberdade e na dignidade do 

homem’”. 

 

 

                                                           
61 O presidente escolhe o diretor regional, que transforma as intenções dos diversos conselhos 
das federações regionais em diretrizes e ações práticas nas unidades do estado (Dionino, 
entrevistado). 
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Figura 1: Primeira Convenção nacional do Sesc e Senac. 
Fonte: O Sesc em Marcha – publicação mensal do Sesc – Ano II - Novembro de 1951 - n. 18. 
 

Mouzar destaca que, contraditoriamente a esta intencionalidade, os 

funcionários que compunham a “casa” apresentavam uma orientação política 

notadamente de esquerda, ao comentar sobre o processo seletivo em que ele 

e o outro entrevistado participaram para ingressar no Sesc (em 1972): 

 

[...] nesse concurso, eu entrei no mesmo concurso que ele, eram 
50 vagas, tinha 4mil candidatos, tudo gente que todo mundo 
dizia, falavam: os maiores intelectuais, bem concorrido. Não era 
bem isso, mas eles queriam criar uma instituição de direita, mas 
o concurso só entrava gente bem formada e informada [Mouzar]; 
se não fosse de esquerda não entrava [entrevistado que optou 
pela identidade não revelada]; eles queriam criar uma estrutura 
de direita com gente de esquerda [Mouzar]. 
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Luiz Octávio de Lima Camargo, conhecido como um dos pioneiros da 

sociologia do lazer no Brasil, trabalhara e estudara no Sesc. Numa das 

arrazoas de sua entrevista, Camargo conta um pouco sobre a 

representatividade do Sesc na sociedade brasileira nas primeiras décadas de 

sua existência:  

 

Para a sociedade, o Sesc é uma situação muito esdrúxula, é 
uma instituição que sempre viveu voltada para o próprio umbigo, 
essa é a melhor expressão. Até 1976, eu digo isso porque é uma 
data importante, até 1976 qualquer notícia do Sesc na imprensa, 
boa ou má, era vista com maus olhos. As pessoas queriam que 
a instituição ficasse escondida da sociedade. A partir de 1976 o 
Renato Requixa [62] começou a virar o Sesc de cabeça pra 
baixo. E o Sesc de hoje é um produto da vontade do Renato 
Requixa, e da perspectiva visionária que ele tinha sobre a 
instituição. Ele percebia que a instituição tinha recursos pra ser 
uma líder na vida cultural da cidade [São Paulo] e investiu firme 
nisso aí. Isso durou até 1985, quando ele saiu. Aí assumiu o 
atual diretor, o Danilo Santos de Miranda. Eu ainda fiquei um 
tempo como o segundo dele na instituição. Mas o Danilo é 
consequência a isso. Hoje o Sesc é uma instituição conhecida, 
todo mundo fala muito bem do Sesc. Mas a gente deve lembrar 
que na minha época, a afirmação do Sesc era complicada. A 
esquerda ainda era forte, via o Sesc como uma instituição de 
empresários, sabe, todo mundo só faltava fechar o nariz quando 
entrava dentro de uma instituição. Não tinha o que falar mal, mas 
também se evitava falar bem. Agora não. 

 

                                                           
62 Tentei entrevistar o Sr. Renato Requixa, em trocas de email com seu procurador. Contudo, 
na época, seu estado de saúde não possibilitou que a entrevista fosse realizada. Requixa é 
sociólogo, foi membro de várias organizações ligadas ao lazer e autor do livro “Lazer no Brasil”, 
de 1977. 
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Percebe-se que durante a ditadura militar (1964-1985) o Sesc ocupou 

acentuado espaço na cena social brasileira (anexo 3). No capítulo 3, 

contextualizarei melhor o cenário político da década de 1970, período 

significativo na história do turismo no país.    

 

 

 2.1 “COLONIANOS” E “CARAVANISTAS”: LAZER E TURISMO NO SESC  

 

 

A finalidade do Sesc é estudar, planejar e executar medidas que 
contribuam para o bem estar social e a melhoria do padrão de vida dos 
comerciários e seus familiares, e, bem assim, para o aperfeiçoamento 
moral e cívico da coletividade, através de uma ação educativa que, 
partindo da realidade social do país, exercite os indivíduos e os grupos 
para adequada e solidária integração na sociedade [...] Ora, com tantas 
e tão variadas finalidades, a cumpri-las todas e por inteiro, estaria o 
Sesc agindo como o Estado, para o que, evidentemente, não teria 
condições [...] Foram escolhidas então como áreas da mais efetiva 
atuação do Sesc a saúde, o lazer, a nutrição e educação, dirigida ao 
comerciário e seus familiares. Relativamente ao seu programa de lazer, 
que, diga-se de passagem, vem a ser uma de suas atividades mais 
vitalizadas, a Entidade subprograma: a) férias e fins de semanas; b) 
cultura e orientação social; c) educação física e desportos; e d) 
recreação. As atividades do Sesc, no que concerne ao subprograma de 
férias e fins de semana, e que ingressam na área de interesses de V. 
Sas. [Embratur] consistem em estadas em colônias de férias, hotéis, 
balneários, centros campestres e áreas de campismo, mediante 
utilização dos períodos semanais ou anuais de descanso, objetivando a 
recuperação psicossomática dos indivíduos e sua participação ativa em 
diferentes programações socioculturais, que podem incluir a divulgação 
de aspectos históricos e características socioeconômicas dos lugares 
visitados. 
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Em atendimento à referida notificação ‘Embratur 17.764/1980’ foi dito 
pelo Sesc, em 15/4/1980 (Documento obtido no arquivo do Sesc-
Memórias63)  

 

 

O programa de turismo do Sesc é um dos pioneiros e até hoje mais 

ativos do Brasil (Almeida, 2001). A partir de 1948 a instituição vem 

promovendo, por meio de seus muitos projetos, possibilidades para que as 

pessoas vivenciem a experiência turística, conheçam lugares e desenvolvam 

relações interpessoais. Desde então, a entidade organiza ações que visam 

oferecer alternativas para que pessoas de diferentes classes sociais e faixas 

etárias tenham acesso ao turismo 64. De acordo com Antonio José Domingues 

de Oliveira Santos (2006: 8)65, o Sesc trata-se de:  

 

[...] um centro de referência em lazer e cultura para as classes 
trabalhadoras brasileiras [...]. Por meio de sua rede de 
hospedagem (pousadas e centros de turismo e lazer), de 
convênios com diversos hotéis em diferentes localidades e da 
realização de excursões e passeios, o Sesc possibilita que, 
anualmente, milhares de brasileiros visitem e conheçam novos 
lugares e culturas. 

 

                                                           
63 Alguns conteúdos presentes nas trocas de correspondências entre o Sesc e a Embratur 
serão debatidos no capítulo 3. 
64 No Estado de São Paulo, o Sesc conta com uma rede de 34 unidades, em sua maioria 
centros culturais e desportivos - espalhados por 19 cidades da Grande São Paulo, interior e 
litoral - e somente a colônia de férias de Bertioga como meio de hospedagem próprio, com 
capacidade para acomodar até mil pessoas (Sesc-SP, 2014). 
65 Presidente da Confederação Nacional do Comércio desde 1980. Postulado retirado do 
prefácio do livro “Discussões e propostas para o turismo no Brasil” (2006), coletânea produzida 
conjuntamente pela FGV (Neath/EBAPE), Senac e Sesc. 
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Uma das primeiras iniciativas do Sesc articuladas ao turismo foi a busca 

de uma área onde pudesse construir um local para as férias do trabalhador. A 

área escolhida foi Bertioga, no litoral paulista, onde em 1948 foi inaugurado o 

Centro de Férias Sesc-Bertioga, também conhecido como Colônia de Férias 

Ruy Fonseca, considerada por alguns profissionais do Sesc a primeira do país 

(figura 2).  

 

Figura 2: Onde era selva virgem foi nascendo aos poucos a Colônia de Férias “Ruy Fonseca”, 
inaugurada a 30 de outubro de 1948. 
Fonte: Revista do Comerciário – ANO V – março-abril de 1960 – Número 39. 

 

Steinhilber (apud Assunção, 2004) afirma que a primeira colônia de 

férias no Brasil data da década de 1930, no forte São João, atual escola de 
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educação física do exército da cidade do Rio de Janeiro. Já Lettieri (1999) diz 

que as colônias no país foram construídas na década de 1920. Sobre a 

“origem” europeia, Martinez (2009) coloca que os primeiros empreendimentos 

desta natureza foram arquitetados nas montanhas do cantão suíço de 

Appenzell, em 1876, oportunizados para um grupo de crianças pobres da 

escola de Zurique.  

De acordo com o entrevistado que não quis ter a identidade revelada, e 

corroborado por Adyr Balastreri Rodrigues (1995), a ideia inicial de turismo no 

Sesc veio dos governos europeus nazifascistas: 

 

Mas tanto na Itália como na Alemanha, eles criaram as 
estruturas de turismo do Sesc de lá e, na Alemanha tem a KDF, 
um nome esquisito lá que significava Força pela Alegria. O que 
Hitler fez: montou um puta monte de colônias de férias na 
Europa inteira para usar estrategicamente, pra usar militarmente. 
Então na verdade o turismo em massa alemão, quem criou foi 
Hitler e essas colônias de férias que vieram pro Brasil pós-guerra 
- tanto nos sindicatos do empregado, que tem um monte né, 
como do Sesc - foram inspiradas no que [Hitler e] o Mussolini 
[fizeram] na Alemanha, Itália; a origem das colônias são 
fascistas/nazistas. Têm alguns livros interessantes, que eu não 
lembro mais quais são, que mostram isso (risos).  

  

Na opinião da historiadora Denise Sant’anna: “O Sesc, ao longo de sua 

história, sempre se destacou por uma ação social de cunho assistencialista, 

seja no nível da saúde, como nos primeiros anos de sua existência, no da 

educação ou do lazer dos trabalhadores comerciários” (1994: 48). Foi a partir 

de 1951, após a I Conferência de técnicos do Sesc (ver, na p. 85, figura 1 - 
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lado esquerdo), que a instituição retrai suas atividades médico-assistenciais 

(predominantes nos primeiros anos) e começa a priorizar as práticas de lazer 

oferecidas no tempo de não trabalho dos comerciários, recomendando a 

criação de colônias de férias e clubes, além da organização de férias coletivas 

(Corrêa, 2010). Mesmo mantendo os serviços médicos e dentários, percebe-se 

a partir deste momento um propósito educativo com a criação e o 

desenvolvimento de obras recreativas, culturais e associativas (Lamarão & 

Araújo, 1994).  

Seguindo tal tendência, os departamentos regionais do Sesc em 

Pernambuco e no Rio Grande do Sul assinariam, logo após sua criação, 

contratos de arrendamento de equipamentos da rede hoteleira para a 

realização de colônias de férias para trabalhadores do comércio. Em 1952 é 

inaugurada a Pousada Nogueira, em Petrópolis, que mais tarde receberia o 

nome de Colônia de Férias Getúlio Vargas, reinaugurada pelo próprio. Ainda na 

década de 1950, tem início a programação de excursões rodoviárias com 

pernoites chamadas de caravanas de turismo - tendo o Sesc-Rio Grande do 

Sul como pioneiro e um dos grandes organizadores destas experiências - e as 

atividades recreativas nas colônias de férias (Costa, 2006). Até a década de 

1970 mais colônias foram construídas, como a de Imbetiba, em Macaé-RJ, 

inaugurada em 1955. Segundo Lamarão e Araújo, a organização das colônias 

de férias em algumas administrações regionais do Sesc  

 

[...] resultou de uma avaliação das condições de trabalho dos 
empregados do comércio, que constatou ser imperiosa a 
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necessidade de oferecer à categoria, durante o período de 
férias, oportunidade de recuperação das energias despendidas 
ao longo de um ano de trabalho (1994: 58). 

 

De acordo com Flávia Costa (2006), o maior mérito do Sesc foi o de 

inserir no cotidiano dos trabalhadores a questão do tempo livre e do lazer de 

férias, numa época em que poucos se davam conta de sua importância para o 

bem-estar e o desenvolvimento social e cultural dos indivíduos66. O 

entrevistado Luiz Octávio de Lima Camargo, ao ponderar sobre qual seria a 

área principal do Sesc, coloca que, apesar da instituição dizer que é a cultura 

(no sentido sociológico)67, 

 

[...] tudo que se faz é em nome do lazer. Se faz teatro por quê? 
Por que os trabalhadores precisam ter acesso a formas de teatro 
a baixo custo. Você faz cinema por quê? No lazer dos 
comerciários é importante o cinema. Você faz esporte por quê? 
Por que é importante para o lazer. [...] Então tudo, a essência do 
trabalho do Sesc é lazer. Se faz turismo por quê? Por que o 
turismo é uma das formas importantes de ocupar o lazer de fim 
de semana e férias. 

 

A mudança ideológica, buscando intensamente o entendimento do lazer, 

enquanto campo de intervenção e de pesquisa, é vista por Camargo a partir do 

diretor regional Renato Requixa. Conforme já mencionado anteriormente, 

                                                           
66 Citação indireta do livreto institucional “Turismo social no Sesc-SP: turismo para todos”, 
redigido por Flávia Roberta Costa (entrevistada da tese, atual gerente adjunta da Gepse), com 
o propósito de divulgar a história do turismo social no Sesc, alguns conceitos embasados pela 
OITS e o programa de turismo do Sesc-SP. 
67 Ver no anexo 4 notícia na Folha de São Paulo sobre a abertura do Teatro Sesc Anchieta, 
importante equipamento de lazer da capital paulista. 
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Requixa, ao assumir a direção do regional paulista, em 1976, vai trabalhar 

fortemente com a capacitação dos profissionais da entidade e aprofundar o 

conhecimento a respeito do lazer, tendo um papel importante não só na 

instituição, como para o crescimento dos estudos do lazer no país e, por 

conseguinte, expandindo a visibilidade do fenômeno.  

A criação do centro de estudos do lazer (Celazer) em 1978 é enxergada 

como um dos propulsores do lazer na esfera acadêmica por meio de ações 

como a organização de eventos científicos e o estímulo às publicações, 

financiando a vinda ao país de teóricos estrangeiros consagrados, que 

influenciaram o pensamento acadêmico brasileiro, especialmente a partir dos 

anos de 1980 (Bikel, 2013). O Celazer contou com a orientação de Joffre 

Dumazedier, um dos formuladores da sociologia do lazer na França e que 

influenciou diretamente o campo de estudos no Brasil68. Nesta passagem de 

Camargo (ex-orientando de doutorado de Dumazedier), vê-se a importância de 

Requixa e do referido sociólogo francês para a valorização e real priorização 

das diversas práticas de lazer na instituição, incluindo o turismo:   

 

                                                           
68 Em meados do século XX, concomitantemente nos EUA e na Europa, surge a sociologia do 
lazer, estudando sistematicamente a formação, conjunções, metamorfoses e tensões 
existentes no tempo de não trabalho, especificamente da vivência de manifestações culturais 
nesse âmbito. Dumazedier (falecido em 2002, aos 86 anos) - ex-diretor e professor da 
Faculdade de Ciências da Educação da Universidade René Descartes - foi o fundador e 
primeiro presidente do Comitê de Lazer da Associação Internacional de Sociologia e assessor 
do Sesc desde 1978 (Bikel, 2013). De acordo com Cristina Marques Gomes (2008), a literatura 
científica brasileira no campo do lazer foi influenciada pela presença de Dumazedier já na 
década de 1960, em seminários internos promovidos pelo Sesc-SP e em outras localidades por 
diferentes instituições do país. 
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Pra você ter uma ideia, as unidades do Sesc fechavam sábado e 
domingo, você imagina o esforço que teve que fazer pra mudar 
essa mentalidade, pra explicar que instituições de lazer não 
podiam fechar sábado e domingo, muito menos em feriado 
prolongado. O boicote era impressionante. No primeiro domingo 
ficava inteiramente aberto, no segundo domingo, aí na parte da 
tarde, já deixava a porta encostada. Depois a partir do meio-dia, 
depois já fechava a parte da tarde, depois de manhã. Aí quando 
via já tava tudo outra vez, era uma nova briga. [...] Tem a ver 
com o Renato Requixa ter visto. Você imagina o que era na 
época contratar um consultor estrangeiro. É mais ou menos, pra 
lazer, como contratar um técnico para seleção brasileira de 
futebol hoje, um técnico estrangeiro. Na época foi a mesma 
coisa. Dumazedier abriu todo o campo de ação do Sesc que era 
possível abrir. As pessoas tinham uma visão muito estreita do 
que é lazer, ele alargou. Foi ele que mostrou a importância do 
que o Sesc fazia. A parir daí a história da instituição foi outra 
coisa.  

 

Dionino Colaneri explica a dificuldade em trazer o tema e organizar um 

seminário sobre lazer no Brasil, ao contar que o Sesc, ao procurar a 

Universidade de São Paulo (USP), foi “escorraçada” pelos cientistas sociais da 

universidade; estes questionavam a iniciativa de se estudar o lazer num país 

com graves problemas socioeconômicos69. A propósito deste congresso, 

ocorrido em 1969, Renato Requixa, em entrevista a Christianne Gomes – 

Projeto Garimpando Memórias, da UFRGS -, elucida a história contada por 

Dionino e reforça o que Camargo trouxe anteriormente, sobre a percepção da 

sociedade brasileira acerca da instituição:  

 

Não foi uma coisa assim muito pacífica; foi muito contestada 
pelas esquerdas. Mas enquanto intelectual, representando uma 
entidade patronal, ia falar sobre lazer, quanto à promoção, aí 

                                                           
69 No fim das contas, o apoio acabou vindo da prefeitura de São Paulo. 
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atrás tem coisa! O que é esse lazer? Então o lazer não era uma 
palavra simpática às esquerdas. O lazer era tido aqui pelas 
esquerdas brasileiras como um ópio do povo. Assim como a 
religião era um ópio do povo no início do século, assim foi o lazer 
no início, quando ele foi lançado aqui. As pessoas sentiam o 
lazer como uma coisa meio incômoda, talvez numa atitude 
ambígua com relação ao lazer (2004: 6-7). 

 

Novamente Colaneri (2012: 12) descreve que a instituição também 

estimulou sobremaneira o intercâmbio de profissionais, e que constantemente 

enviava-os para estudarem em outros países, no intuito de que 

compartilhassem posteriormente suas diferentes percepções acerca da 

organização do lazer em outras culturas70.           

Entende-se que, mais do que priorizar o lazer (como já mencionado na 

Conferência de 1951), neste momento procura-se entendê-lo e diversificá-lo na 

prática. Marcos Scaranci, ex-guia do Sesc-SP, desenvolve também esta ideia, 

trazendo o turismo para o debate:  

 

Olha, eu peguei a transição trabalhando na área técnica. [...] Eu 
entrei exatamente no Sesc, quando se começava a se falar em 
lazer. Quando o Jofre Dumazedier era o suprassumo do lazer, 
que foi em 1979 e 1980. Em 1979 eu estagiei no Sesc e 1980 eu 
entrei como funcionário do Sesc. Então eu vi, não se falava em 
lazer fora do Sesc, era só o Sesc. Foi a primeira no Brasil a 
trazer esse debate do tempo livre, ocupação do tempo livre. 
Nessa época o nosso diretor era um sociólogo, era o Renato 
Requixa. Ele dava muita importância pra essa questão do lazer, 
e foi a partir daí que eu vi nascer a história do lazer, né? Estudar 

                                                           
70 Dionino traz o exemplo da profissional que foi enviada para Nova Iorque para posteriormente 
contar em quais restaurantes tinha frequentado durante sua estada, em médio prazo 
contribuindo na mudança da forma de organizar os restaurantes do Sesc. Nos anexos 5 e 6 
veem-se os documentos que descrevem um treinamento de 1988 para guias-animadores, 
ministrado por alguns dos entrevistados: Nelson, Evandro e Barbosa. 
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lazer, se especializar em lazer, o que era o lazer. E por essa 
época também, começou a se discutir o turismo. Em 1979 se 
implementou o turismo no Sesc São Paulo[71]. Mas se falava do 
turismo não como uma atividade administrativa [econômica], 
falava como uma atividade técnica da área de lazer. 

 
 
O entrevistado que escolheu não ter a identidade revelada trouxe a expressão 

para a instituição em 1978, e após várias pesquisas, implementou realmente 

um programa de turismo (social) - com excursões e viagens para todo o estado 

de São Paulo e outros estados do Brasil. Ele reforça também a relevância de 

Renato Requixa para a elevação do lazer no Sesc: 

 
Na verdade é o seguinte, você pode falar o que quiser, a turma 
do Sesc agora deve ter isolado o Renato, mas o Renato deixou 
as coisas acontecer. ‘Deu liberdade total’ [Mouzar]. O que o 
Sesc é hoje se deve ao que aconteceu nos anos 1970, hoje tá 
na base da manutenção, [...] todo pessoal que bolou essa 
estratégia de trabalho, foi esse pessoal orientador social que 
tinha essas equipes de sair fazendo coisas pelo interior: chegava 
no lugar, a partir da realidade que eles encontravam, chegava no 
lugar, tinha lugar pra fazer teatro eles montavam, imediato; hoje 
um grupo que gosta disso, amanhã já outro, então essa 
dinâmica foi muito importante pra criar o que é o Sesc hoje, Sesc 
de São Paulo. 

 

 Com mais esta fala ressaltando o trabalho de Requixa finalizo a 

contextualização histórico-institucional que remete ao início da trajetória 

conceitual e operacional do turismo social no Sesc-SP, a qual destrincharei no 

próximo capítulo. 

                                                           
71 Além de Scaranci, outros entrevistados se referem como o marco inicial do turismo social no 
Sesc-SP os anos de 1978 ou 1979, entendendo que, o que se fazia antes disso era apenas 
organizar o deslocamento das pessoas para a colônia de férias de Bertioga (único aparelho de 
hospedagem do regional paulista). Sendo assim, a ampliação do acesso dos comerciários 
paulistas a outros arranjos turísticos é considerada um marco, expresso por muitos 
entrevistados na frase: “começou a fazer turismo aí”. 
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CAPÍTULO 3: A “INVENÇÃO” DO TURISMO SOCIAL E O SESC-SP72 
 

 

 

A ideia de turismo, quando encarada dentro da ótica da educação para o 

lazer73 e da inclusão, pode se tornar uma importante aliada na transformação 

da realidade de pessoas que não se caracterizam “exatamente pelo gozo pleno 

dos direitos da cidadania” (Magnani, 1996: 32), as chamadas “Minorias 

Sociais”74. Neste sentido, entende-se por turismo social um conjunto de ações 

que “[...] permitam o acesso ao turismo de amplos setores da população, os 

quais por insuficiência de meios econômicos ou por falta de hábito, de 

educação ou de informação [...]”, permanecem fora do movimento turístico 

                                                           
72 Sempre que possível (e pertinente for), tentarei refletir sobre o turismo social no Sesc em 
âmbito nacional, cotejando questões com o departamento regional paulista. 
73 A questão da educação para e pelo lazer foi inicialmente trabalhada nesta tese no 
subcapítulo 1.1. Adiante problematizarei alguns outros pontos acerca desta temática. 
74 O termo minoria se justifica por remeter não somente ao aspecto numérico, mas por 
contemplar “[...] grupos que podem ter um número elevado de membros, mas que têm menor 
acesso aos mecanismos de poder” (Melo, 2003: 24).  
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(CTS75 apud Ortuño, 1976: 218). Já o Sesc concebe o turismo social como 

“ações que oportunizam a integração social, favorecendo a apreensão de bens 

culturais e a educação para e pelo turismo, garantindo o acesso da clientela a 

estas mesmas ações, através da oferta de serviços acessíveis ao seu poder 

aquisitivo” (Costa apud Almeida 2001: 89). Nestas concepções, nota-se a 

primeira intenção presente no turismo social: o acesso para quem não tem 

condições financeiras, algo que até hoje provoca discussões nos campos 

acadêmico e profissional, por ser considerado, muitas vezes, seu único 

elemento constitutivo.    

De acordo com alguns entrevistados (como Flávia Costa – gerente 

adjunta da Gepse), há uma nova concepção de turismo social - não 

unicamente atrelada a dar oportunidade para quem não teria condições 

financeiras - a qual pode ser percebida na definição presente num recente 

artigo do estatuto da OITS, escrito por Dieckman e Jolin:  

 

Trata-se de tornar o turismo, as férias e suas vantagens 
acessíveis não apenas às camadas sociais que auferem 
rendimentos modestos (como definido anteriormente), mas 
também àquelas com características particulares que constituem 
obstáculos a esta acessibilidade. Além disso, a nova definição 
estabelece que tal acessibilidade diz respeito tanto às 
populações que viajam quanto àquelas dos países visitados. 
Neste sentido, o turismo social introduz uma dimensão de 
solidariedade entre visitantes e visitados. Enfim, a definição 
determina que o atendimento a esta acessibilidade envolva ao 

                                                           
75 Comitê de Turismo Social, criado pela Organização Europeia de Cooperação Econômica em 
1961. 
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mesmo tempo os atores da sociedade civil e o poder público 
(apud Congresso-OITS, 2014: 2) 76. 

 

Foi comum a preocupação que vários entrevistados tiveram de clarificar 

de imediato a diferença entre o turismo social e o turismo de massa ou 

comercial. Sobre essa compreensão dicotômica e até certo ponto maniqueísta 

entre ‘social’ e ‘mercado’, Falcão, técnico do Sesc-DN e produtor de alguns 

artigos na área acadêmica, apresenta um quadro comparativo tentando 

distinguir o turismo de massas (tradicional) do turismo social, nomeado por ele 

como turismo do desenvolvimento ou para todos (2006: 133): 

 

Tabela 1: Diferenças entre o turismo tradicional (de massas) 77 e o turismo do desenvolvimento 
(para todos). Adaptado de Falcão (2006: 133). 

Turismo tradicional Turismo do desenvolvimento 
O turista se isola O turista se integra 
Concentração de benefícios Distribuição de benefícios 
Receita Riqueza 
Objetivo de desenv. macroeconômico Objetivo de desenvolvimento integral 
Comunidade a serviço do Turismo Turismo a serviço da comunidade 
O turista consome O turista aprende 
Expansionismo científico  Ordenamento programático 
Crescimento sem limites Limites em prol do bem-estar 

 

                                                           
76 Esta conjugação entre turismo social, solidário, acessível e para todos (este último 
apresentando o sentido de envolver todos os atores presentes nas dinâmicas de recepção) 
será debatida no subcapítulo 3.4. 
77 Nesta ótica, o intitulado turismo “tradicional” pode ser reduzido a práticas de consumo 
associadas a atitudes alienantes no tempo “livre” das pessoas. Na crítica de Falcão, o turismo 
de massa se utilizaria de técnicas e procedimentos padronizados e estandardizados, gerando 
um possível “empacotamento das sensações”. 
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Apesar da tentativa teórica do autor em confrontar o turismo social e o 

comercial, vemos que os limites entre os dois nem sempre são muito claros. 

Sergio Rodríguez Abitia observa que:  

 

Hoje, qualquer organização turística que se identifique [...] com 
a meta de tornar as viagens e o turismo acessíveis ao maior 
número de pessoas – diferenciando-se assim do único objetivo 
de maximização dos benefícios – pode requerer sua entrada no 
movimento de turismo social (2006: 148). 

 

O adjetivo “social”, de maneira generalizada no Brasil, traz a conotação 

de experiências/atividades que são socializadas ou sociabilizadas (alguns 

profissionais entrevistados associam o vocábulo social com a palavra 

sociabilidade), assim como também está atrelado ao termo democratizar, 

significando “dar oportunidades a quem não tem condições e acesso, por 

diferentes razões”.  

Há também a frase comumente utilizada por alguns trabalhadores do 

Sesc: “eu trabalho com o social” ou “o lado social do turismo”, numa alusão 

contrária ao que é oferecido pelo mercado, que, na opinião deles, priorizaria 

irrefletidamente o lucro. Inclusive vários entrevistados reproduzem a sentença 

oriunda de definições de diferentes órgãos, “O turismo social trabalha com a 

ideia de serviço, e não de lucro”, o que me parece fazer parte de um discurso 

estratégico destas instituições, onde a questão financeira não representa um 

problema (caso pertinente ao Sesc, uma vez que a sua receita é garantida, 
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conforme visto no capítulo 2), e o possível superávit78 não gera diretamente 

renda/salários melhores para os servidores da entidade79.  

A dinâmica de trabalho do Sesc - e de outras instituições sem fins 

lucrativos - pode contribuir para que seus empregados tenham uma propensão 

maior ao altruísmo ou a atos filantrópicos, buscando proporcionar o 

desenvolvimento sociocultural dos indivíduos assistidos pela entidade – todavia 

isso também pode ocorrer em organizações de caráter comercial, talvez com 

menos frequência e oportunidades. É bem verdade que o Sesc oferece/“vende” 

serviços, não tendo o lucro como uma de suas finalidades. Contudo, outros 

objetivos presentes na atuação de seus funcionários poderão ser comuns aos 

intentos de profissionais do “mercado”, como estabelecer um plano de carreira 

dentro da instituição ao mostrar sua capacidade por meio da quantidade e/ou 

qualidade das atividades que pensam, geram, planejam e executam. O que 

tento refletir com isso é que ambas as esferas possuem suas estratégias 

profissionais, as quais combinam ideologias e intencionalidades 

institucionais/setoriais com ambições e objetivos individuais/profissionais.   

                                                           
78 Excedente resultante da execução orçamentária que afere mais ganhos do que gastos a 
determinada instituição. 
79 O possível aumento na arrecadação da instituição é destinado prioritariamente à parte 
operacional e às obras de infraestrutura, especialmente à construção de novas unidades 
(centros esportivo-culturais ou meios de hospedagens). De acordo a jornalista Gabriela 
Longman, “Nos últimos anos, o aumento do emprego formal se refletiu num aumento de 
arrecadação dessas instituições - daí os fundos para novas unidades. Em 2010, o orçamento 
do Sesc-SP foi de R$ 1 bilhão (R$ 750 milhões para operação e R$ 250 milhões para 
expansão e reformas). Em 2008, o ministro da Educação na época, Fernando Haddad, 
apresentou um projeto que revia o Sistema S e propunha transferir parte da arrecadação para 
um fundo público. A proposta, porém, não saiu do papel. Segundo os entusiastas do modelo S, 
a qualidade dos serviços prestados se deve justamente à autonomia na administração e gestão 
dessas instituições” (Folha de São Paulo, 06/09/2010). 
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3.1 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TURISMO SOCIAL  

 
 

3.1.1 Os recursos e os fornecedores. 

 
Para entender melhor a estrutura e a política de financiamento que 

envolve o turismo social de maneira geral, e o lugar do Sesc nesta composição, 

expomos o esquema  a seguir (figura 3). O Sesc é intermediário entre os 

grupos de beneficiados & os fornecedores, ainda que uma quantidade 

considerável de fornecedores pertençam a ele. 

 

Figura 3: Estrutura organizacional do turismo social. Adaptado de: Minnaert, Diekmann e 
McCabe, 2012: 37. 
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De acordo com Arlete Gavazza, a entidade busca um diferencial na 

relação com os fornecedores (hotéis, atrativos e atrações turísticas, 

transportadoras, empresas de alimentação e de seguro-viagem), buscando um 

preço justo, exigindo serviços de qualidade e o cumprimento das normas 

turísticas. Segundo ela, diferentemente do que acontece no mercado, a 

instituição “educa” os fornecedores do setor turístico na busca por um turismo 

mais responsável80. 

O Sesc apresenta uma composição/percentual de utilização na relação 

“meios de hospedagens próprios” & “hospedagens arrendadas/conveniadas” 

que varia de regional para regional. No relatório de desempenho do Sesc-SP 

de 1988-1991 (anexo 9), a relação mencionada acima se estabelece em média 

50% / 50% - a proporção vai se modificando ao longo dos anos, em função do 

aumento do fluxo turístico e da não-construção de outros meios de 

hospedagens próprios, pesando para as “hospedagens 

arrendadas/conveniadas”. O transporte utilizado no deslocamento dos turistas 

é majoritariamente terceirizado; inclusive o Sesc-SP utiliza estas empresas no 

intuito de legalizar suas operações, usando (anexo 10) o número de inscrição 

das transportadoras no órgão público que as representam - havendo até 

licitação por parte do Sesc-SP, conforme mostra o anexo 11, um documento de 
                                                           
80 Alguns documentos mostram que nem sempre foi assim. Percebe-se que o Sesc-SP foi 
aprendendo e modificando suas práticas com o passar dos anos e as experiências vividas. O 
comunicado interno de 1987, redigido pelo gerente da unidade especializada em turismo 
(Nelson Lourenço, entrevistado da pesquisa) mostra, pelo menos até aquele ano, que os 
ônibus que transportavam os turistas destinados a Bertioga não possuíam instalações 
sanitárias (anexo 7). Uma reclamação reincidente feita pelos turistas encontrada nos 
questionários de satisfação de 2009 compilados nos arquivos do Sesc-Memórias tem a ver 
com os fornecedores de alimentação: “falta de lanche a bordo”, com horário longo entre as 
refeições que aconteciam nas paradas (um exemplo no anexo 8). 
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1987, assinado por Lourenço, gerente do Sesc-Roosevelt81. As atrações, os 

atrativos e demais serviços turísticos na localidade visitada, mesmo que 

inseridos no planejamento dos roteiros vendidos pelo Sesc, não são 

administrados diretamente pela entidade. 

Conforme foi dito anteriormente, a administração regional de São Paulo 

não sofre pressão econômica e não tem preocupação com o lucro para se 

manter competitiva. O entrevistado que optou pela não identificação comenta 

que ideologicamente o turismo do Sesc deveria expandir a custo zero, sem 

subsídio, mas também sem lucro, o que em sua opinião, foi obtido nos 

primeiros anos do “turismo social”. Contudo na década de 1980 o superávit 

mensal do turismo no regional paulista chagara a aproximadamente 30, 35%. 

(os anexos 12 e 13 mostram os resultados orçamentários de 1984 do Sesc-

Roosevelt). Os ex-profissionais José Barbosa, Marcos Scaranci e o 

entrevistado supracitado afirmam que o setor de turismo redistribuía recursos 

para outras áreas do Sesc paulista, uma espécie de “trem pagador”, nas 

palavras deles (anexo 14). A partir da mudança comentada pelas entrevistadas 

da Gepse, atualmente algumas atividades turísticas oferecidas pela entidade 

são subsidiadas. 

Sobre uma questão quase todos os profissionais entrevistados 

concordam, inclusive os estrangeiros: não é porque é turismo social que o que 

é oferecido não pode ser requintado. Em minha opinião, não há problema em 

                                                           
81 Será visto no subcapítulo 3.3 que esta ação legal limitava o aspecto operacional do turismo 
na entidade. 
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buscar a sofisticação, o conforto e o luxo, especialmente nas acomodações. O 

que não se pode perder é o foco do turismo social: para quem isto está sendo 

oferecido? Está facilitando a experiência para pessoas que, a priori, não teriam 

o acesso?82    

Na opinião do entrevistado Luiz Pina, houve uma reforma estrutural na 

Colônia de Férias de Bertioga nos últimos anos por conta de uma 

transformação comportamental: até a década de 1980, as pessoas viajavam 

em grupos de casal (com ou sem filhos) e ficavam em dormitórios coletivos – 

esta era a estrutura de hospedagem de Bertioga. Pina coloca que nas últimas 

décadas houve uma mudança de costumes, onde os casais passaram a viajar 

sozinhos, inclusive casais de namorados, algo que há 30, 40 anos atrás era 

bem menos comum, diminuindo-se assim as viagens grupais. Por conta disso, 

Bertioga na última década foi substituindo paulatinamente seus dormitórios 

coletivos por unidades habitacionais privativas. 

  

 

                                                           
82 Ainda assim, acho que o luxo tem limite, ainda mais em entidades que possuem a clara 
intenção de proporcionar experiências a baixo custo acessíveis para mais pessoas, 
independente da facilidade financeira ou não da instituição. Por mais paradoxal que possa 
parecer, trago o exemplo do nomeado turismo comercial, onde o lucro é abertamente a 
premissa das empresas: o Hotel Íbis (pertencente à gigantesca rede hoteleira internacional 
Accor) consegue diminuir os custos de hospedagem ao cortar gastos com diversos serviços 
(como bagageiro, mensageiro, manobrista, dentre outras funções que são “enxugadas”), se 
inserindo relativamente na perspectiva do autosserviço, conseguindo com isso um preço 
módico para os clientes que buscam o básico - conforto, limpeza e segurança. Retornando ao 
Sesc, hipoteticamente, ao invés de construir (ou mesmo arrendar) um luxuoso resort, a 
instituição poderia envolver mais pessoas (mesmo que priorizasse seus associados-
comerciários) – as quais poderiam repetir mais vezes a experiência turística – ao construir (ou 
arrendar) hotéis da dimensão e com a filosofia de um Íbis, por exemplo. 
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3.1.2 O público beneficiado  

 

De acordo com Lynn Minnaert et al (2012), há algumas décadas, os 

grupos habitualmente beneficiados pelo turismo social na Europa são os 

idosos, os jovens, os deficientes físicos e as famílias, demostrando uma 

mudança em relação ao começo do fenômeno naquele continente, relacionado 

majoritariamente aos operários da indústria e demais trabalhadores braçais. 

Observa-se que a Organização Mundial de Turismo reforça esta faceta, ao 

exprimir sua opinião sobre o turismo social no seu difundido Código de Ética 

(OMT, 2001), particularmente nos números 3 e 4 do artigo 7º acerca do direito 

ao turismo, onde se recomenda que  

 

[…] o turismo social, e nomeadamente o turismo associativo[83], 
que permite o acesso do maior número de cidadãos aos 
tempos livres, às viagens e às férias, deve ser desenvolvido 
com o apoio das autoridades públicas […] o turismo das 
famílias, dos jovens e dos estudantes, das pessoas de idade e 
dos deficientes deve ser encorajado e facilitado […]. 

 

No Brasil, no desenvolvimento do turismo social, é priorizado o acesso 

para os trabalhadores formais, como observado no gráfico abaixo (figura 4).  

                                                           
83 Segundo Marcelo Vilela de Almeida, o termo turismo associativo é bastante utilizado por 
algumas agências e órgãos franceses que desenvolvem o turismo social; Almeida coloca que 
são associações sem fins lucrativos “[...] profundamente engajadas na promoção e/ou no 
fomento de práticas turísticas associadas à sustentabilidade, à educação, ao lazer e/ou à ação 
social – daí a expressão ‘turismo associativo’” (2012: 341). 
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Figura 4: O quão ‘social’ é o turismo social. Adaptado de Minnaert, Maitland e Miller, 2013: 29. 
A colocação do “Brasil”, tanto no gráfico quanto na legenda, foi uma inclusão/adaptação minha, 
autorizada pelos referidos autores. 

 

Acerca do eixo na horizontal do gráfico (social-comercial), os autores 

trazem exemplos de países em que as instituições de turismo social 

majoritariamente utilizam “instalações específicas para um público exclusivo de 

turismo social”, e “instalações comerciais mesclando o público de turismo social 

e pessoas com agenciamentos e custos distintos”.  

No Brasil, dos grupos mencionados anteriormente por Minnaert et al, o 

mais frequente é o de idosos. No Sesc, a demanda principal são os 
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comerciários aposentados, seguido dos idosos não-comerciários (chamados de 

usuários84) e dos comerciários ativos com suas famílias 85. Há muito poucos 

jovens e deficientes físicos86 (comerciários ou usuários) nas atividades 

turísticas da instituição, diferentemente de parte das ações na Europa, em que 

diversas instituições focam em grupos específicos. A respeito destes grupos, 

pode-se citar uma variedade, de certo modo impensada no Sesc, de “tipos” de 

demandas envolvidas por diferentes instituições de turismo social europeias: 

pessoas com alguma limitação ou desvantagem em relação a outras, 

sobretudo para viajar; famílias de baixo orçamento; famílias com um membro 

com necessidades especiais ou doença de longa duração ou crônica; famílias 

com mãe ou pai solteiros (monoparentais); crianças que vivem em famílias de 

                                                           
84 “Usuário” é o nome dado pelo próprio Sesc para aqueles que não são comerciários. O 
usuário paga um preço mais caro em relação ao valor cobrado para o comerciário. Pelos 
relatórios descritivos a que tive acesso no Sesc-Memórias, no período de 1979 a 2008, os 
usuários giravam anualmente em torno de 5 a 20% do total de beneficiados pelas atividades 
turísticas do Sesc-SP (como exemplo, o relatório de desempenho do programa de turismo 
social de 1988 a 1991 – anexo 15). Percebe-se em alguns questionários mais contemporâneos 
a que tive acesso no Sesc-Memórias, algumas reclamações a respeito da diferença de preço 
entre o comerciário e o usuário (anexo 16, de 2009). Em outro documento (anexo 17) - um 
resumo de uma reunião entre o Sesc-Roosevelt e as unidades operacionais da capital, de 1986 
– há a orientação de prioridade para o comerciário e de preço 50% mais barato em relação ao 
usuário.  
85 Levando-se em conta o público abarcado pelo programa de turismo social do Sesc-SP, entre 
os anos de 2002 e 2005, o percentual de turistas com mais de 55 anos girou em torno de 45% 
do total (Lourenço, 2008). No relatório de desempenho dos anos de 1988-1991, chega-se 
aproximadamente a porcentagem supramencionada, com pequenas variações (anexo 18). 
Neste mesmo relatório, chama atenção a predominância do sexo feminino sobre o masculino, 
70% e 30%, respectivamente (anexo 19) – na opinião de alguns entrevistados, nos dois 
quesitos (idade e sexo) há variações insignificantes até a atualidade. 
86 O problema parcialmente se encontra em alguns fornecedores da entidade (transportes, 
hotéis e os atrativos e serviços turísticos dos destinos) que não contam com instalações 
adaptadas. No Brasil, de maneira geral, os “deficientes físicos e/ou mentais” (comumente 
chamados pela academia de Portadores de Necessidades Especiais – PNE) são vistos pelo 
setor turístico como um segmento, o que impede o acesso aos deficientes que não apresentam 
uma situação financeira “confortável”. Um debate mais profundo sobre o tema está presente no 
artigo de Faria et al (2011), que traz um estudo de caso da cidade de Socorro - SP. 
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baixa renda; pessoas socialmente isoladas;  pessoas com mobilidade reduzida; 

pessoas solteiras (Minnaert et al, 2012). 

 

3.1.3 A atuação profissional 

 

De acordo com o entrevistado Luiz Octávio de L. Camargo, para ser um 

competente profissional no Sesc, o indivíduo não precisa ser “bom” em nada, 

mas sim, se interessar por várias coisas. Em outras palavras, uma pessoa que 

não apresenta uma formação só, unilateral, se coaduna mais facilmente a 

dinâmica da entidade. A entrevistada Ana Cristina de Souza, que trabalha no 

setor de programação do Sesc-Consolação, conta uma passagem que remete 

à diversidade a que o profissional está submetido no bojo do seu trabalho: 

 

É bem intenso né. Uma coisa que se destaca é essa diversidade 
de atuações. Como uma pessoa trabalha dentro do Sesc? Uma 
hora estou conversando no telefone com uma mãe de santo, 
depois dentro de outro contexto falo com alguém lá de 
Blumenau, são duas culturas completamente diferentes. Então 
proporciona essa questão diversa, daí você fica meio assim, 
você não se apega a nada, [...] mas ao mesmo tempo você está 
dialogando, você fica curioso.  

 

Há uma diferença conceitual entre a administração regional de São 

Paulo e o departamento nacional do Sesc apontada pelas fontes acessadas na 

pesquisa, que diz respeito à formação das equipes de turismo social: enquanto 

o Sesc-DN acredita que uma equipe de turismo das unidades da entidade 
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deveria ser formada apenas por turismólogos, o regional paulista crê em 

equipes interdisciplinares, tanto de formação quanto de prática. 

A contratação de turismólogos para ocupar os cargos de técnicos nas 

unidades do Sesc e os de coordenação nas administrações centrais é algo 

percebido em todos os departamentos regionais do país. Isto me leva a 

considerar o Sesc uma das instituições que mais oportunidades tem dado a 

este profissional tão relegado pelo mercado em geral, inclusive pelo setor 

turístico. Os dados de 2013 mostram a existência de 214 turismólogos e 

bacharéis em hotelaria em todos os departamentos do Sesc no Brasil, sendo 

121 no Turismo Emissivo/Receptivo e 93 na parte de Hospedagem. Somente o 

Sesc-SP possui 37 profissionais formados em turismo no seu quadro de 

funcionários, de um total de 275 pessoas, que atuam direta (animadores 

culturais e operadores de turismo) ou indiretamente (central de atendimento) no 

programa de turismo social do regional paulista87.  

Não consegui números absolutos na entidade em relação à quantidade 

total de profissionais que possui, ainda assim me parece ser uma das 

instituições brasileiras que mais gera empregos para turismólogos e, de certa 

forma, valoriza sua formação, com um salário justo, dando chances de 

crescimento profissional dentro do Sesc. De acordo com a equipe técnica do 

Sesc-DN, há uma orientação para que, ao buscar profissionais no mercado, os 

departamentos regionais procurem profissionais formados na área pertinente, 

                                                           
87 Estas informações foram obtidas nas coordenações de turismo social do Sesc-DN e do 
Sesc-SP. 
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ou seja, há de certa forma priorização para a contratação de turismólogos para 

os respectivos setores de turismo.  

No entanto, no Sesc-SP Kieling salienta que o ingresso é feito por meio 

de diferentes processos seletivos, onde a formação dos participantes é bem 

diversificada. Neste sentido, ela diz que não se pode afirmar que o Sesc-SP é 

uma empresa que gera empregos para o setor de turismo somente pelo fato de 

ter pessoas com esta graduação no quadro de funcionários, e nem que estas 

pessoas estão atuando diretamente na área de turismo social. Kieling reafirma 

que a riqueza do programa está na composição de uma equipe multidisciplinar, 

constituída por indivíduos de distintas formações como turismo, educação 

física, gerontologia, história, pedagogia, sociologia, filosofia, arte educação, e 

etc88. 

Todavia, percebe-se uma compreensão limitada a respeito do lazer e de 

suas possibilidades por parte de alguns profissionais do Sesc, muitos 

enxergando a relevância do turismo, por exemplo, somente como ferramenta89. 

Nota-se que há uma “necessidade” profissional em demonstrar internamente 

na instituição e externamente para a sociedade a importância da experiência 

turística articulando-a unilateralmente aos conteúdos da educação formal90. 

                                                           
88 Neste ponto, posso confirmar a fala de Denise acerca da diversidade de formações no 
departamento regional paulista, quando trabalhei durante a temporada de verão (2004-2005) 
como animador cultural no Sesc de Bertioga. 
89 Trouxe esta questão no item 1.1.1, ao resumir algumas reflexões realizadas na minha 
dissertação de mestrado, em que analiso o TJC, projeto que fora subsidiado pelo Sesc-RJ. 
90 Sobre essa questão, no encarte “Educação nas férias pode ser divertido” (Sesc-SP), Kieling 
(entrevistada da pesquisa, uma das coordenadoras do turismo social da Gepse/Sesc-SP) traz 
interessantes reflexões (anexo 20). 
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Em contraponto ao já mencionado estímulo que o departamento regional 

de São Paulo dá para uma formação internacional e diversificada de seus 

profissionais, o corpo técnico do Sesc-DN apresenta uma visão mais 

geral/nacional da entidade, ao assumir a carência de mão de obra em vários 

regionais, tanto em quantidade quanto em qualidade: “o trabalho é feito muitas 

vezes com equipes restritas”; na opinião deles, tem-se a estrutura física (vide 

os diversos meios de hospedagem do Sesc espalhados pelo Brasil), porém, 

para ampliar a demanda seria necessário a contratação e a capacitação de 

profissionais que pudessem executar um maior volume de trabalho. Além 

disso, as políticas comerciais entre os departamentos regionais – na 

conjugação entre emissão e recepção, sobretudo envolvendo grupos de 

turistas – nem sempre se coadunam de maneira eficaz. 

Após reconhecer o funcionamento do turismo social de forma geral, no 

próximo subcapítulo tratarei do aumento do fluxo turístico no departamento 

regional do Serviço Social do Comércio do estado de São Paulo, e da paulatina 

aproximação deste à Organização Internacional de Turismo Social. 
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3.2. A EXPANSÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NO SESC-SP 

 

O BITS [atual OITS] foi fundado em 1963, como uma dissidência da 
Organização Mundial do Turismo que era ligado a ONU, uma 
dissidência e fundada basicamente por europeus; aí eu estava lá, foi o 
encontro de abertura, foi numa sala na Grand Place, na Bélgica, [...]. 
Estava lá toda a cúpula da Europa inteirinha e tava da América eu e o 
Teves Tanbré, que era um rapaz do Vacances Family. E ele começou a 
falar, o Secretário Geral era um belga e fazia discursos, 25 anos do 
BITS, não sei o quê e intercalava a música, e aí no meio de todo 
mundo, todas as autoridades da Europa, ele menciona eu e o Tanbré 
porque erámos diferentes, era a América lá. Então nós dois fomos os 
únicos nominados no discurso do secretário porque para eles era um 
avanço conseguir alguém da América chegando lá, né.  
 

Dionino Colaneri - profissional aposentado do Sesc, durante a década 
de 1980 foi membro do conselho administrativo da OITS e vice-
presidente da OITS-Américas - lembrando do discurso do secretário 
geral da OITS em 1988, ressalvando o Sesc e um outro programa de 
turismo social do Canadá. 

 

Em 1979 o Sesc-SP adere aos princípios estabelecidos na famosa Carta 

de Viena, também conhecida como Carta do Turismo Social, adotada pela 

OITS (na época Bureau) em 1972. Dois princípios fundamentais estão 

enunciados na declaração, considerada o principal documento referente à 

política de turismo social no mundo, servindo de guia de ação para todas as 

entidades que desenvolvem esta modalidade de turismo: 1) o turismo é parte 

integrante da vida social contemporânea e 2) o acesso ao turismo deve ser 

visto como um direito inalienável do indivíduo. Em 1980 o Sesc paulista filia-se 

à OITS91, sendo representado pela figura de Dionino Colaneri, um dos 

principais entrevistados da tese, passando a participar ativamente dos 

encontros internacionais promovidos pela organização. 

                                                           
91 O departamento nacional do Sesc filiou-se em 2011.  
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De acordo com alguns profissionais entrevistados, é neste momento que 

a instituição traz o termo ‘turismo social’ para o país, ou pelo menos o coloca 

em voga, implementando um programa com excursões e viagens para todo o 

estado de São Paulo e outras regiões do Brasil. Na opinião de alguns 

profissionais como Pina, a instituição já fazia turismo social antes de 1979, 

entretanto sem uma aproximação ideológica e um entendimento do que 

efetivamente estava sendo feito, e, especialmente, sem um termo significativo 

que o diferenciasse de outras instituições e ações. O entrevistado – que 

escolheu não ter a identidade revelada na tese - afirma que as conversas dele 

com o diretor do regional da época, Renato Requixa, acerca da teorização e 

estruturação da ideia, iniciaram-se em 1978, o que leva inclusive à assinatura 

da Carta de Viena, um ano depois.  

Paralelamente à aproximação a OITS, o Sesc-SP aumentava 

consideravelmente o volume de movimentação de turistas92. Conforme Luiz 

Wilson Pina, este fato é ilustrado quando se percebe que, em São Paulo, a 

Colônia de Férias de Bertioga se tornara pequena para o tamanho da 

demanda, fruto do crescimento considerável da população paulista e, por 

conseguinte, dos comerciários. Na figura 5, verifica-se a justificativa e os 

objetivos do projeto “incentivo ao turismo social”, de junho/julho de 1980: 

                                                           
92 Alguns profissionais entrevistados afirmam que este aumento acontece anos antes da 
aproximação do Sesc-SP a OITS. Em documento de 1977 da assessoria jurídica do Sesc-SP 
endereçado ao seu diretor regional (anexo 21) mostra o intento do departamento em ampliar o 
seu volume de operações, vislumbrando um prédio próprio para as operações turísticas e 
enxergando a necessidade de estar regulamentado para evitar possíveis problemas. A parte 
final de um documento assinado por José Alberg Dias do Sesc-Roosevelt, de 1980 (anexo 22) 
chama atenção: “[...] a necessidade premente de incrementar nossas atividades, a fim de que 
sejam atendidas as expectativas da nossa clientela específica”.  
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Figura 5: Projeto “Incentivo ao turismo social” – Excursões – Junho-Julho/80. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Mat. gráfico e textual–Sesc-Roosevelt.1980.Cx. 28. 

 

Como alternativa, o Sesc-SP - com a criação de uma unidade 

especializada em turismo (Sesc-Roosevelt, sobre a qual falarei adiante) - 
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expande o número de excursões para determinados locais turísticos, 

realizando passeios de fins-de-semana e viagens orientadas para camadas 

sociais com renda de moderada a baixa, estimulando o uso intensivo dos seus 

equipamentos de hospedagem e lazer (Falcão, 2006) e de alternativos, como 

pousadas, colégios e mosteiros93, firmando convênios também com diversos 

hotéis (Almeida, 2001).  

O Sesc-Roosevelt (fundado em 1978, na praça Roosevelt, município de 

São Paulo) unificou todas as operações turísticas do departamento regional. 

Dentre as atribuições da unidade de operações e reservas do turismo social 

estavam a centralização da venda de pacotes, a constituição de roteiros e a 

articulação entre as unidades do regional (emissoras, meios de hospedagem, 

etc.). Em 1993, esta unidade se muda para a rua Abílio Soares, se 

transformando no Sesc-Paraíso (figura 6) – de acordo com a entrevistada 

Denise Kieling (Gepse), neste momento há um aumento no número total de 

funcionários da unidade, que passa de 23 para aproximadamente 50.   

 

 

                                                           
93 A ideia de incluir os mosteiros foi de um entrevistado, após um estudo realizado na época 
sobre a quantidade de ordens religiosas e mosteiros espalhados pelo Brasil, em sua maioria 
“ociosos”. O projeto “incentivo ao turismo social” de 1978, mostra o acordo e o levantamento 
das ordens religiosas (anexos 23 e 24) 
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Figura 6: Documento que apresenta as características do Sesc Paraíso - 1994. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1994-2000 Cx. 32. 
 

 

De acordo com o plano de turismo social da instituição, o Sesc propõem 

a efetivação dos guias, chamados de animadores culturais na entidade (anexo 

25). Anteriormente os guias eram terceirizados, o que na opinião de Barbosa 

causava alguns problemas em termos de compromisso e responsabilidades 

profissionais. Já Flávia Costa, gerente adjunta da Gepse (que, a partir da 
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década passada, voltara a trabalhar com guias terceirizados) traz uma opinião 

diferente da exposta por Barbosa:  

 

A gente tinha guias funcionários do Sesc, a gente não contratava 
guias de fora, não terceirizava isso, só que era um enrosco né, 
você imagina um guia que é contratado pela CLT, o cara viajava, 
tinha milhares de horas extras, aí voltava, tinha que compensar 
essas horas, porque também não dava pra receber sempre, 
também a pessoa tinha que folgar um dia né. Até que a gente 
resolveu aqui numa discussão interna que era melhor essas 
pessoas serem aproveitadas em outras funções né, ainda muito 
deles no turismo (na parte de planejamento da programação), e 
contratar guias de fora que era mais... inclusive porque tinha 
uma hora que acabava os guias porque a pessoa tinha que 
folgar; no [Sesc] Paraíso era muito comum, a gente tinha uma 
programação só de turismo, então você tinha os guias, às vezes 
eles emendavam né, então era, aí tinha uma hora que você 
falava: não, esse tem que folgar, não, mas e aí? A excursão tal 
não vai ter guia? Era uma loucura. 

 

Em 2005, os serviços do Sesc-Paraíso  passaram a ser realizados pelo 

Sesc da Avenida Paulista, que unificou a unidade especializada e toda a parte 

administrativa do Sesc-SP. Já na Avenida Paulista o regional resolveu criar a 

gerência de programas socioeducativos (Gepse), tendo como um de seus 

programas o Turismo Social 94. No período de 2004 a 2009, Kieling explica que 

houve uma coordenação de turismo social bipartite: nas palavras dela, a Gepse 

com as questões mais “teóricas” (criando as programações) e a referida 

unidade continuando a ditar as normas operacionais do turismo do Sesc-SP. 

Em 2009 a administração central - incluindo a Gepse e a coordenação de 

                                                           
94 Além de responder pelas áreas de Diversidade Cultural, Educação Infanto-juvenil e 
Educação para a Sustentabilidade. Sobre a mudança comentada a partir de 2005, ver encarte 
deste ano no anexo 26. 
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turismo social – se muda para o Belenzinho, enquanto que a unidade da 

“Paulista” fecha suas portas para uma reforma ainda não finalizada, se 

encerrando assim as operações especializadas em turismo. Passa então a ser 

a incumbência da Gepse a formulação de diretrizes para as práticas turísticas 

do departamento regional, coordenando soberanamente o turismo da entidade, 

instituindo os roteiros e guiando os “caminhos” para suas unidades e os 

respectivos setores de turismo social 95.  

Retornando as questões referentes à época da unidade especializada, 

nos documentos que tive acesso no Sesc-Memórias, chama a atenção os 

questionários de satisfação de turistas/passageiros/hóspedes nas décadas de 

1980 e 1990, em que a reclamação mais reincidente era sobre a dificuldade de 

se conseguir uma viagem (congestionamento de ligações e listas de espera 

“intermináveis”), em outras palavras, muita procura e pouca oferta; a 

propaganda em um dos folders sentenciava: “Corra, pois temos poucas 

vagas”96. 

A gama de serviços e equipamentos do Sesc passou a ser oferecida a 

um preço ocasionalmente diferenciado em relação a outros arranjos do 

mercado turístico. Este é um tema que gerou explicações distintas dos 

entrevistados. Uma justificativa para esta contenda diz respeito ao fato de 

terem sido entrevistadas pessoas que trabalharam em diferentes épocas. 

                                                           
95 Desenvolverei mais questões sobre esta mudança estrutural e filosófica, ocorrida, sobretudo 
a partir de 2009, no subcapítulo 3.4.  
96 As reclamações dos turistas a respeito da dificuldade em conseguir uma viagem persistem 
até os dias mais coevos, conforme verificado nos comentários presentes nos questionários de 
satisfação de 2009 (anexos 27 e 28). 
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Segundo um dos componentes da equipe técnica do Sesc-DN, um dos 

responsáveis pelas diretrizes nacionais do turismo social na instituição, o 

“ocasionalmente” varia bastante de regional para regional; dependendo do 

estado, experiências turísticas concretamente acessíveis para indivíduos ou 

famílias de baixa renda são raras ou inexistentes. 

O entrevistado que não quis se identificar na tese, considerado o 

“inventor” do turismo social no Sesc-SP, antes de intensificar as excursões 

para além do Sesc-Bertioga, fez um estudo em 1972 – período anterior a 

intensificação das excursões - demonstrando que as famílias com renda menor 

que 20 salários mínimos não apresentavam condições financeiras para viajar 

regularmente:  

 

[...] eu pedi pra um amigo meu fazer uma pesquisa no próprio 
Sesc e peguei pesquisas da Globo Tour, que era do Governo do 
estado de São Paulo, em 1972, e a Globo Tour provava o 
seguinte: com menos de 20 salários mínimos o cara só pode ir 
pra casa de parente, 20 salários mínimos na época, mais nada. 
Acima de 20 salários mínimos ele se torna cliente de uma 
agência de viagem. E dentro dessa pesquisa diz o seguinte: a 
família nas férias ela pretende, ela se dispõe a gastar o salário 
inteiro dela nas férias pra passear, então é essa estrutura: de 3 a 
10, o pobre para nós não ia... (risos) 97. 

 

                                                           
97 Sem precisar trazer dados estatísticos e números que comparem o poder de compra das 
distintas épocas e a inflação do período, percebo uma diferença considerável entre 20 salários 
mínimos de 1972 e de hoje. De acordo com a tabela dos valores nominais do guia trabalhista 
(2014), em 1972 o salário mínimo equivaleria hoje a 268,80 reais, enquanto que o valor do 
salário mínimo atual vale 724,00 reais (Decreto 8.166/2013, vigente em 01/01/2014). Além 
disso, nota-se que o barateamento dos serviços turísticos principais, sobretudo as passagens 
aéreas, facilitaram o acesso de muitas pessoas, proporcionando outros contornos para a 
questão; concluo que, na conjuntura atual, com 20 salários mínimos (14.480,00 reais), o sujeito 
pode sim viajar regularmente, se assim desejar.  
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Ainda segundo este entrevistado, por meio do subsídio proporcionado 

pelo Sesc98, tentou-se incluir pessoas/famílias de comerciários que estavam 

abaixo desta faixa salarial:       

 

Nas colônias do Sesc, turismo, tinham cinco faixas salariais: 
quem ganha menos pagava menos e tinha uma certa prioridade 
mesmo... O democratizar o turismo pra nós é nesse sentido, 
gente que não podia viajar, que não tinha condições de viajar por 
excursões rodoviárias no turismo tecnicamente legal [turismo 
comercial]. 

 

Ponho em paralelo esta informação com os dados de 1976 apresentados no 

penúltimo parágrafo do projeto “incentivo ao turismo social”, de 1978 (Figura 8): 

 

                                                           
98 Especificidade de uma instituição que não tem fins lucrativos. Acerca da já enfatizada 
“facilidade” de recursos financeiros, o que leva a uma relativa desburocratização da entidade, o 
entrevistado que preferiu não ter a identidade revelada comenta: “Aí tem outra coisa que eu 
acho que é importante, você pega qualquer governo municipal, estadual ou federal, quer 
desenvolver um projeto, você tem que fazer o projeto agora, esperar ser aprovado, demora sair 
a verba, aí tem uma papelada danada... No Sesc como é desburocratizado, ele não tem esse 
esquema todo, você pode fazer um projeto hoje e implantar semana que vem”. A não 
preocupação com o lucro é literalmente ilustrada em propaganda de 1994, em forma de 
quadrinhos (anexo 29). 
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Figura 7: Projeto “incentivo ao turismo social” de 1978 – diretrizes norteadoras. Grifo meu. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1992. Cx. 28. 

 

Ainda segundo o mesmo entrevistado, o trabalho com idosos que 

começara na década de 1970 – em sua maior parte com atividades físicas – 

gerou público para o turismo99. Isto é confirmado por Luiz Wilson Pina:  

                                                           
99 De acordo com os historiadores Lamarão e Araújo, no Sesc-administração regional do Rio - 
desde 1978, porém mais intensamente nos últimos vinte anos - percebe-se uma grande 
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[...] quando a ideia do turismo social começou a ser trabalhada 
no Sesc, já existiam grupos de terceira idade em todas as 
unidades. No caso do Sesc-SP então não foi difícil chegar para 
esse grupo e oferecer esses programas e eles aderiram ao 
programa porque justamente era aquilo que eles queriam. Como 
a aposentadoria no Brasil era, é baixa, num valor baixo, de 
repente essa alternativa era a única viagem que eles tinham pra 
passear, com a vantagem, no caso para o Sesc que organizava 
os programas, que eles podiam obter um custo mais baixo nos 
locais turísticos, justamente porque iam fora de temporada e 
eram até bem vindos porque traziam uma demanda com a qual 
esses locais ainda não estavam habituados. Então era ótimo pra 
eles e também para os hotéis.  

 

Ao articular esse depoimento com outros comentários e com os dados 

de faixa etária a que tive acesso nos anuários estatísticos encontrados no 

Sesc-Memórias, pode-se realçar que a entidade contribuiu para o aumento da 

demanda da 3ª idade, efetivamente dando mais oportunidades de turismo para 

os idosos, o que, pelo notório tempo livre deles, contribuiu para a equalização 

da sazonalidade. O depoimento de Pina reforça este aspecto positivo dos 

projetos de turismo da instituição: a tentativa de adequação de meios de 

hospedagens já existentes “[…] a uma demanda crescente das classes menos 

favorecidas por alternativas de turismo viáveis” (Menezes et al, 2010: 22). De 

acordo com Menezes et al (2010: 22): “Isso reduz a ociosidade do trade 

turístico, inclusive durante a baixa temporada, e possibilita o seu acesso a 

novas camadas consumidoras, democratizando o consumo de turismo e lazer”. 

Deve-se destacar que a mencionada tentativa de “equalização” da 
                                                                                                                                                                          
quantidade de trabalhos com idosos, tendo como objetivos a prevenção ao isolamento e à 
marginalização, criando grupos de convivência e uma movimentada programação recreativa e 
cultural, incluindo diversos passeios e viagens (1994).  
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sazonalidade (esta considerada uma das maiores “vilãs” da atividade turística, 

especialmente da rede hoteleira) realizada pelo Sesc foi endossada por todos 

os entrevistados.  

Toda esta expansão do turismo no Sesc exposta neste subcapítulo 

precisa ser contextualizada pelo crescimento/democratização do turismo no 

país a partir da década de 1970, oriundo do aumento vertiginoso na malha 

rodoviária e na produção de automóveis, cada vez mais acessíveis à classe 

média da época, culminando com a construção de infraestruturas turísticas de 

acesso e hospedagem, e de certa forma, trazendo significativas alterações na 

indústria do entretenimento. Isto é reforçado na pesquisa de Dalila Müller et al, 

ao explicar a expansão da rede hoteleira no país: 

 

A década de 1970 também contou com financiamento de longo 
prazo, através da EMBRATUR, FINAME [Agência especial de 
financiamento industrial], etc. e incentivos fiscais (SUDENE, 
SUDAM) para a construção de hotéis. [...] Em função desses 
financiamentos e incentivos, as empresas hoteleiras nacionais 
praticamente dobraram sua capacidade e empresas 
internacionais se instalaram no Brasil (2011: 697). 

 

De acordo com as autoras, neste momento de ditadura militar, a 

atividade turística foi compreendida enquanto um setor econômico relevante 

para o desenvolvimento do país, começando uma efetiva ordenação da 

mesma, “[...] inicialmente com a criação da EMBRATUR, órgão federal e logo 
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com a implantação de órgãos estaduais e municipais”100 (2011: 699). Como se 

pôde observar, o Sesc-SP insere-se neste cenário, gerando consequências a 

partir da expansão de suas atividades turísticas, conforme serão vistas no 

próximo subcapítulo. 

 

 

3.3 A DISPUTA JURÍDICA: EMBRATUR + AGÊNCIAS DE TURISMO101  

 

 

A Federação do Comércio de São Paulo nos anos 1980 tinha um 
conselho técnico de turismo [102] e em algum momento eu fui o 
representante do Sesc nesse conselho que reunia agentes de viagens, 
empresas transportadoras, inclusive de aviação, diretores dos 
aeroportos, toda essa gente; e eu representava o Sesc lá, interpretava 
a filosofia do Sesc, porque em algum momento o pessoal achava que o 
Sesc ia fazer concorrência com o pessoal de agência e a gente tentava 
mostrar pra eles que o que a gente estava formando na verdade era 
público, que nós estávamos trabalhando com um segmento da 
população que eles não tinham oferta. Como também no tempo da 
Embratur, foi muito difícil a gente discutir com a Embratur o que era 
turismo social, porque fazia parte do escopo da Embratur, mas na 

                                                           
100 Segundo Müller et al: “Também nesse período aparece uma preocupação de sistematizar os 
conhecimentos sobre a atividade turística no país e a necessidade de qualificar a mão-de-obra. 
Foram organizados os primeiros Congressos e cursos superiores na área. O Brasil foi o 
primeiro país a criar cursos de nível superior” (2011: 699).  
101 Em bibliografias especializadas de turismo há uma diferenciação entre operadoras 
turísticas, agências de viagens & agências de viagens e turismo. Não querendo realizar uma 
discussão conceitual a este respeito, pouco proveitosa para a tese, simplificarei ao utilizar os 
termos “agencias de turismo”, “agências privadas” e “agências comerciais”, denotando todas as 
três opções expostas anteriormente: empresas privadas que trabalham como intermediárias 
entre seus clientes e determinados prestadores de serviços turísticos.  
102 Neste conselho técnico da federação de São Paulo, Dionino tentou mostrar o que era o 
turismo social, composto, na opinião dele, por um público diferente do nomeado turismo 
comercial.  
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realidade eles sempre criavam mais barreiras pra gente do que 
ajudavam.  

Dionino Colaneri, opinando sobre a falta de entendimento acerca do 
turismo social tanto do trade como da Embratur, o que ocasionou 
problemas para a administração regional paulista do Sesc. 

 

 

Luiz Pina e Sílvia Hirao descrevem que o turismo emissivo tomou 

tamanha proporção que chegou a um ponto em que as unidades do Sesc 

competiram com as agências de turismo privadas, o que iria de encontro a sua 

própria natureza. O depoimento da ex-gerente Rosa Aurora, da unidade do 

Sesc-Ramos do regional do Rio, provoca reflexões quanto às ações 

envolvendo o turismo da instituição, que, para ela, não representava a 

comunidade local, se referindo especificamente às pessoas da região da 

Leopoldina, na cidade do Rio de Janeiro103: “Era um turismo comercial, com 

parceiros, com um valor não acessível a essas pessoas e nem ao próprio 

comerciário [...] na verdade, o trabalho do Sesc não é competir com as 

empresas de turismo” (Cheibub, 2009: 63).104  

Ainda que a unidade centralizadora das operações turísticas do Sesc-SP 

ocasionalmente tomasse cuidado com a destinação, com a época105, com o 

                                                           
103 Região que se organiza em 17 bairros (e favelas): Bonsucesso, Brás de Pina, Cordovil, Del 
Castilho, Engenho da Rainha, Higienópolis, Inhaúma, Jardim América, Manguinhos, Maria da 
Graça, Olaria, Parada de Lucas, Ramos, Tomás Coelho, Vigário Geral, Complexo do Alemão e 
Maré. 
104 Depoimento retirado das entrevistas que realizei na pesquisa de mestrado, detalhada no 
rodapé 2 da Introdução da tese, na página 19. 
105 Tentando vender pacotes na “baixa” temporada, conforme já exposto anteriormente. 
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público106, objetivando não concorrer diretamente com as agências privadas, 

não caracterizando desse modo um turismo estritamente comercial, a atuação 

da entidade gerou tensões no mercado turístico junto ao órgão regulamentador 

da atividade na época.  

O material textual do Sesc-Memórias deixa claro que a instituição tentou 

ser competitiva na área turística, procurando na sua carteira de clientes 

expandir a demanda para empresas, não necessariamente oriundas do setor 

de comércio e serviços (figura 8)107. No intuito de organizar e ampliar suas 

atividades, o departamento regional de São Paulo realizava cadastro de 

equipamentos turísticos e, como uma operadora turística, efetivava, em 

contrato, bloqueios em hotéis, estâncias e outros estabelecimentos (anexo 36).  

 

                                                           
106 Pessoas que a priori, de acordo com alguns entrevistados, não eram clientes das agências 
e das operadoras. 
107 Anexos 30 e 31: três modelos de mala direta, de 1997 e 1998. Anexo 32: mala direta (pelo 
correio) de 2006. Anexos 33 e 34: Documento de ação do turismo social de 1998 (itens: 
operacional e vendas & matrícula). Anexo 35: propaganda de 1996 do Sesc-Paraíso reforçando 
a facilitação de parcelamento, prática habitual do mercado para atrair clientes. 
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Figura 8: Sesc-Roosevelt – mala direta destinada às empresas. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1980-1991. 
Cx. 28. 

 

Nas figuras 9 e 10, nos itens circulados, pode-se notar que o Sesc-SP se 

utilizava das mesmas práticas empregadas pelas agências de turismo privadas, 

relacionadas à divulgação e estratégia de vendas.  
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Figura 9: Divulgação e vendas – peças promocionais. Plano de turismo social de 1984 do 
Sesc-Roosevelt. Grifo meu. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1984. Cx. 28. 
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Figura 10: Estratégias de vendas. Plano de turismo social de 1984 do Sesc-Roosevelt. Grifo 
meu. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1984. Cx. 28. 
 

. 

Em um documento intitulado “Excursões realizadas pelo Sesc-Roosevelt 

– 1984”, há uma solicitação de ampliação dos recursos ao programa de 

turismo, tendo como uma das justificativas: “[...] para ser competitivo ao nível 

do mercado”. Reforçando o que foi mostrado nas figuras anteriores, há mais 
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fontes que indicam “capacitação para divulgação e vendas, especificamente 

abordagem a grupos, empresas, escolas, etc.” (figuras 11 e 12):   

 

Figura 11: Projeto de intensificação da divulgação do turismo social do Sesc-Roosevelt, de 
1988 (criado pelo gerente Evandro Cenevira – entrevistado da pesquisa). 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1988. Cx. 28. 
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Figura 12: Circular do Sesc-Roosevelt - estratégia de vendas. Plano de turismo social do Sesc-
Roosevelt de 1984. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1984. Cx. 28. 
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Consequentemente, durante as décadas de 1980 e 1990 as agências 

comerciais, contando com a ajuda da Embratur, tentaram limitar a ação do 

Sesc, ao afirmarem que este estava “roubando” a clientela daquelas, e sem a 

devida regulamentação108. A opinião dos profissionais que atuavam nesta 

época é divergente. Alguns, incluindo o atual diretor regional, acreditam que, 

pela facilidade de financiamento, apoio, alcance e pela natureza das 

experiências - bastante parecidas com o que o mercado oferecia - de maneira 

“injusta”, o Sesc competiu sim com as agências comerciais. José Barbosa, um 

dos gerentes da unidade especializada em turismo do regional paulista na 

ocasião, tenta aclarar a situação: “Você acha que não incomodava eles [se 

referindo as agências]? O dono da Nascimento Turismo, que era conselheiro 

do Sesc, hein, vou falar que eu quero ver, e nós tomamos uma, assim um 

cartão amarelo!”.  

Outros entrevistados, como Evandro Cenevira e Nelson Lourenço, 

avaliam as agências como “mesquinhas” – na opinião deles, concretamente o 

Sesc nunca competiu, pois oferecia experiências relativamente diferentes 

(majoritariamente para outros lugares e apresentando roteiros distintos dos 

oferecidos pelo mercado turístico) e para um público também dessemelhante 

ao das agências (pessoas em sua maioria com um poder aquisitivo menor do 

que as que procuravam os serviços de uma empresa privada).  

                                                           
108 Existem vários documentos nos arquivos do Sesc-Memórias que esmiúçam e trazem 
diversas conjecturas da questão (pareceres, cartas, atas de reuniões, dispositivos legais, etc.). 
Para os desígnios da pesquisa, não importa detalhar a contenda e todos os seus aspectos 
jurídicos. Relevante para as reflexões alvitradas é saber, nesta jornada, a justificativa e o intuito 
do(s) ato(s) realizado(s) pelas agências (via Embratur, ABAV e Sindetur) e o que isso 
ocasionou para o futuro do turismo no Sesc-SP.  
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A disputa jurídica foi politicamente paradoxal, pois o Sesc, representante 

do setor de comércio de bens, serviços e turismo, tem como um de seus 

associados/beneficiados as mesmas agências e seus empregados. Grosso 

modo, o Sesc tem o desígnio de ser benéfico para os afiliados do setor109, 

sobretudo em relação à imagem dos empresários do comércio junto aos seus 

funcionários e à sociedade, e não trazer prejuízos financeiros por conta de 

concorrência com atividades de mesma natureza oferecidas pela instituição.   

O Sesc-SP inicialmente solicitara o registro na Embratur como prestador 

de serviços de turismo social, em seguida como prestador de serviços 

turísticos, tentando resolver a questão a respeito da regulamentação, porém 

nunca conseguiu, diferentemente de outros regionais110. De acordo com os 

entrevistados Barbosa, Scaranci e Colaneri, a solução encontrada por outros 

poucos departamentos que tiveram o mesmo problema - como o do Sesc-

Paraná - foi o de se cadastrar como agência de turismo na Embratur  buscando 

dessa forma amenizar a situação111. Contudo a Embratur (por meio de diversas 

                                                           
109 Mais especificamente no setor turístico, dos coligados à Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), há a ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens), a ABIH 
(Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) e a ABEOC (Associação Brasileira de Empresas 
de Eventos). Na dimensão estadual, as associações paulistas são conformadas pelo 
SINDETUR-SP (Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de São Paulo), FHORESP 
(Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo) e a ABEOC-
SP, todas filiadas à Fecomércio-SP, e consequentemente à CNC. 
110 Nos anexos 37 e 38 exponho uma das muitas cartas da assessoria jurídica do Sesc-SP 
enviadas à Embratur, apresentando um “Resumo cronológico da legislação vigente que rege a 
matéria sobre turismo”, de 1998, detalhando as tentativas do regional em continuar com suas 
operações turísticas, buscando a legalização e a regulamentação que a Embratur solicitara 
(mostrando até um certo “desespero”, por terem tentado de diferentes maneiras, tendo as 
solicitações constantemente negadas pela Embratur).  
111 Em documento encontrado no Sesc-Memórias (anexo 39), nota-se que o Sesc-SP, diante 
da negação do registro específico como agência de turismo social, afirma que há uma lei de 
1986 que permite a exploração de serviços turísticos a empresas que não necessariamente 
são registradas na Embratur, desobrigando-a de registro, na opinião da assessoria jurídica da 
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justificativas, embasadas por suas assessorias jurídicas) não permitiu o registro 

do Sesc-SP, a pedido das associações que possuem representação na CNC e 

na própria Embratur, quiçá pelo real potencial do turismo do regional paulista 

em prejudicar o mercado das agências turísticas com a concorrência.  

Na opinião de Barbosa e Colaneri, a maioria das administrações 

regionais não teve problemas com as agências comerciais dos respectivos 

Estados em relação à suposta competição. Talvez por não apresentarem o 

mesmo volume de viagens e excursões que o Sesc de São Paulo, estes 

departamentos concretamente não incomodaram as agências. Não obstante, o 

Sesc do Rio Grande do Sul sempre fez excursões a baixo custo, até há mais 

tempo do que São Paulo, e nunca sofreu represálias ou recebeu ameaças do 

setor de turismo comercial gaúcho112.  

Um dos tópicos do documento norteador da operacionalização da área 

de turismo social do departamento nacional é sintomático de todo o ocorrido: 

“Não se recomenda o uso de comunicação de massa (Rádio, TV, Jornal) face à 

interpretação de concorrência por parte das agências de turismo” (1991: 13). 

Pode-se conjecturar acerca da apreensão claramente exposta acima, 

                                                                                                                                                                          
instituição (ficando apenas com a exigência de comprovação do cumprimento de normas e 
obrigações que regem o exercício de atividades turísticas). Nos fatos que se seguiram, cada 
vez que o Sesc-SP arrumava uma solução legal ao tentar resolver a situação, percebe-se que 
a legislação ia sendo mudada, com o intuito de embarreirar a atuação da entidade (anexo 40) 
112 Na opinião de Dionino Colaneri e do entrevistado que preferiu não se identificar, o Sesc-RS 
não teve problemas com as agências porque a questão do turismo social por lá é mais bem 
resolvida: boa parte do que é oferecido pela instituição é efetivamente priorizado para 
comerciários que não apresentam condições financeiras para buscar experiências e serviços 
turísticos em firmas privadas (além disso, de acordo com Colaneri, há uma situação jurídico-
legal no Rio Grande do Sul que deixa claro o papel de cada um dos atores e instituições do 
setor turístico no Estado e do Sesc neste contexto).  
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associada ao receio do retorno da querela jurídica: se houvesse um processo 

de seleção dos indivíduos ou famílias que tivessem prioridade no usufruto das 

ações oportunizadas pelo Sesc-SP - assim como acontecia em épocas remotas 

no regional (anexo 41) e acontece em diversos programas de órgãos e 

instituições europeias, onde a renda e a quantidade de pessoas na família são 

os critérios principais ao se priorizar o acesso ao turismo (Lima et al, 2011) - 

seria necessária esta solicitação e a preocupação de possível concorrência 

com as agências comerciais?  

Além disso, a diretriz citada acima esclarece algo reiterado por quase 

todos os profissionais entrevistados: a pouca divulgação das atividades 

turísticas em geral oferecidas pela instituição nos últimos anos. Depois da 

tensão ocorrida, o medo foi a maior justificativa da não divulgação, o que 

parece permanecer até os dias atuais.  

Diante das análises das fontes acessadas (orais e escritas), acredito que 

não era o objetivo do Sesc-SP prejudicar as agências privadas, assim como 

também acho que eles mesclavam, inclusive na época da unidade 

especializada, roteiros “diferenciados” com outros muito próximos ou similares 

aos das agências113. O problema foi a quantidade de atividades turísticas do 

departamento regional paulista, realmente trazendo concorrência para as 

                                                           
113 Nos questionários de satisfação dos turistas (anexos 42 e 43), uma reclamação recorrente é 
a do “passeio corrido” ou “pouco tempo na cidade e muita viagem” - há exemplos de queixas 
com este teor tanto na época da unidade especializada quanto no período em que a Gepse 
assume. Esta característica claramente está presente em boa parte dos pacotes do mercado, 
com programações com horários rígidos e apertados, transportando, a lógica do cotidiano, que 
é pautada no mundo do trabalho, para o lazer – nomeada por Alves Júnior e Melo (2004) de 
produtivização do lazer. 
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agências. Para continuar sem mais entraves, o Sesc-SP poderia optar por dois 

caminhos: ou diminuía o volume e priorizava as atividades que não 

“incomodavam” o mercado ou então prosseguia com o programa, passando a, 

mais do que privilegiar, delimitar sua atuação somente para as pessoas que 

não poderiam realmente viajar, os mais pobres – os quais concretamente não 

tinham condições de serem clientes das agências.  

Conforme será visto no próximo subcapítulo, o Sesc-SP escolheu o 

primeiro caminho, diminuindo consideravelmente a quantidade de atividades 

turísticas. Se hipoteticamente a instituição escolhesse o segundo, talvez 

tivesse que abrir mão de boa parte dos seus comerciários associados, pelo fato 

de apresentarem ocasionalmente condições de também viajarem por agências 

privadas.  
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3.4 AS MUDANÇAS CONCEITUAIS – OPERACIONAIS    

 

 

O Sesc-SP tentou de várias maneiras resolver a incômoda situação 

descrita na seção anterior. Entretanto, a única ação que efetivamente 

funcionou para abrandar a contenda foi o arrefecimento ou cancelamento da 

oferta de alguns pacotes: Porto Seguro e Ilhéus (ambos na Bahia), destinos 

conhecidos pela “massificação” e “padronização” de suas programações 

turísticas, além de outros roteiros incluindo parte aérea (como Natal-RN e 

Maceió-AL), com características bastante similares às experiências oferecidas 

pelas agências privadas – algumas destas intituladas no mercado e na 

academia como “turismo de sol e praia”. Exponho abaixo alguns exemplos de 

filipetas de divulgação dos diversos destinos oferecidos na década de 1990 

pelo Sesc-SP (figuras 13, 14, 15 e 16)114: 

 

                                                           
114 Além destes, no anexo 44 há o resumo do planejamento de um encontro de técnicos 
organizado no Oktoberfest, em Blumenau, de 1986 (destino também considerado um “clássico” 
do mercado). Os entrevistados Barbosa e Scaranci afirmam que o Sesc-SP ajudou a tornar 
Blumenau um destino conhecido, por conta das excursões organizadas para o Oktoberfest. No 
documento anexado, aparecem os nomes de Evandro Cenevira, Nelson Lourenço e José 
Barbosa, todos entrevistados da tese.  
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Figura 13: Roteiros turísticos – Sesc-Paraíso 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1991-1999.Cx. 30. 
 
 

 
Figura 14: Porto Seguro – Aéreo. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1991-1999.Cx. 30. 
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Figura 15: Arrume suas malas e boa viagem – Aéreas. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1991-1999.Cx. 30. 
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Figura 16: Outdoor exposto na fachada do prédio do Sesc-Paraíso, na cidade de São Paulo - 
entre 1998-2000. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1998-2000.Cx. 32. 
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No encarte propagandístico de 2002 do Sesc-SP (figuras 17 e 18) nota-

se a ausência dos destinos, pacotes e das excursões com parte aérea 

supracitadas. 

 

Figura 17: Encarte de divulgação – turismo social 2002. p. 2. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico – Av. Paulista. 2002. Cx. 48. 
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Figura 18: Encarte de divulgação – turismo social. 2002 p.3. 
Fonte: Arquivo Sesc-Memórias. Mat. gráfico – Av. Paulista. 2002. Cx. 48. 
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A mencionada disputa jurídica fez o Sesc-SP se ajustar porque se viu 

receoso de “perder” um dos seus campos de atuação: seu trabalho com 

turismo oferecido prioritariamente para os comerciários e seus dependentes. 

De certa forma o setor de turismo da entidade aciona uma metamorfose 

conceitual-operacional enquanto estratégia de sobrevivência; em outras 

palavras, “mudou porque não podia perder”.  

O imperativo da mudança introjetou no Sesc-SP um posicionamento 

distinto: os profissionais contemporâneos realmente acreditam que a 

aproximação a todos os conteúdos e ações que serão descritas neste 

subcapítulo tornam o turismo social realizado pela instituição mais “nobre” do 

que o “simplesmente” facilitar o acesso dos seus associados ao turismo, 

premissa (central) do período anterior. Pelo menos na dimensão discursivo-

imagética esta crença se confirma115. No Sesc paulista, a expressão "turismo 

para pobres" não é bem aceita pela maior parte dos profissionais entrevistados 

(a palavra “pobre” no Brasil tem o costume de ser colorida de conotações 

pejorativas, possuindo uma carga negativa ou ofensiva). Quase todos os 

entrevistados reafirmam o entendimento de turismo social, no qual tão ou mais 

importante do que o acesso dos que estariam “à margem” são os conteúdos 

propostos nas atividades turísticas.   

Ao procurar outras “saídas” para o problema mencionado anteriormente, 

o Sesc-SP tenta se ajustar por meio da diferenciação das suas atividades, 

                                                           
115 Na prática ela é relativamente sancionada, conforme poderei mostrar. 
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optando pelos “passeios de 1 dia”116 - muitos acontecendo dentro da própria 

cidade de São Paulo, outros para o Sesc-Bertioga e localidades próximas à 

capital. De acordo com as coordenadoras do setor de turismo social da 

administração regional, isto contribui para que o turismo, conceitualmente, não 

esteja atrelado somente à viagem, tentando se diferenciar das agências 

privadas. Na fala das coordenadoras, os passeios de 1 dia têm sido há alguns 

anos o foco principal do regional, por acreditarem que o turismo social 

conceptualmente tem o papel de fazer as pessoas conhecerem prioritariamente 

aquilo que está mais próximo117. A justificativa do projeto construído em 1996, 

em que se inserem os passeios de 1 dia (na época com outra nomenclatura), 

pode ser ilustrada nos anexos 45 a  48118.   

Na visão do departamento nacional, o papel do turismo social não está 

necessariamente relacionado aos passeios de 1 dia; para o Sesc-DN pode-se 

oferecer inclusive experiências em países estrangeiros, nomeado pelo mercado 

                                                           
116 Expressão utilizada por Denise Kieling, Silvia Hirao, Flávia Costa e Leila Yuri Ichikawa, 
componentes da Gepse (anexo 49). Esmiuçando um pouco mais, Kieling conta que, antes da 
unidade especializada ir para a Avenida Paulista, existiam duas importantes ações de turismo 
social, nomeadas de “DiverCidades” e “DiverSãoPaulo”; após 2005 os nomes foram 
substituídos por “Por perto de São Paulo” e “Por dentro de São Paulo” (anexo 50). Nos 
questionários de satisfação de 2009, nota-se a ocorrência de reclamações dos usufrutuários no 
que concerne aos passeios de 1 dia, indicando que prefeririam uma viagem durante o final de 
semana completo (anexo 51) – estes documentos sugerem que neste momento a metamorfose 
ocorrera mais intensamente, com a priorização dos passeios em detrimento das viagens. 
117 Isso vai ao encontro da ideia de que a distância espacial entre os lugares ou sua 
demarcação geopolítica não infere no sentimento que muitas pessoas têm de que o turismo é 
um passeio, podendo ser mais longo ou curto, mais perto ou distante, na mesma cidade e 
acontecendo em um mesmo dia. De acordo com Gomes et al (2008: 64) “[...] a categoria 
viagem não pode ser a principal referência para o turismo, sendo mais significativa a ideia de 
‘deslocamento’” . 
118 Na opinião de Kieling, há muitas pessoas que não têm conhecimento de lugares 
interessantes no seu próprio bairro ou cidade; além disso, a entrevistada afirma que, quando 
estes roteiros foram criados em 1996, nenhuma agência em São Paulo fazia-os.  
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de turismo internacional. Este turismo (inter)continental, na maior parte das 

vezes, é mais custoso, necessitando de um maior subsídio para poder 

beneficiar as classes menos abastadas (Lohmann e Panosso Netto, 2008). 

Ainda assim, a visão da administração nacional é a de priorizar os comerciários 

que têm menos condições financeiras, tentando ofertar experiências turísticas 

efetivamente a baixo custo, independente se ocorrerão dentro ou fora da 

cidade, do estado ou mesmo do país.  

Mesmo ao relativizar a questão do turismo interno/externo (Barretto, 

1995) com o debate sobre globalização e mobilidades múltiplas119, ainda 

assim, o turismo social historicamente faz parte de políticas públicas 

(especialmente na Europa e na América Latina), fomentadoras do turismo 

doméstico120 – seja em escala local, regional ou nacional (Lohmann e Panosso 

Netto, 2008). Mundialmente pode-se perceber que, em quase todas as suas 

experiências, a principal característica do turismo social é a oportunidade para 

as pessoas de baixa renda, por mais que se incluam outros elementos; a 

questão financeira é sem sombra de dúvidas a maior barreira referente ao 

acesso ao turismo, especialmente quando a atividade está associada à viagem 

envolvendo pernoite, uma das opções de lazer em média mais custosas, pois 
                                                           
119 Dando um exemplo referente a isso, uma viagem a lazer de trem com duração de 2 horas 
do centro de Bruxelas (Bélgica) ao centro de Paris (ambas as cidades têm como língua oficial o 
francês) por módicos 30 Euros (aproximadamente 100 reais) é considerada turismo 
internacional, enquanto que uma viagem de Porto Alegre para Manaus (cidades brasileiras com 
características ambientais e culturais distintas) de avião com duração total, entre conexões e 
escalas, de 12 horas e que gira em torno de 1.200,00 reais é considerada turismo doméstico.  
120 O Sesc vai confirmar essa assertiva no projeto já mencionado anteriormente “Incentivo ao 
turismo social” de 1978, curiosamente, atrelando/misturando o turismo social ao/com o turismo 
de massa (anexo 52). 
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abrange dias de gastos com transporte, hospedagem, alimentação, ingressos 

das atrações e dos atrativos, dentre outras formas de consumo.  

Outra mudança pode ser percebida quando o Sesc-SP se aproxima na 

prática do chamado Turismo Cultural. Já em 1997 verifica-se este movimento, 

em duas reportagens (figuras 19 e 20) de dois importantes jornais paulistanos. 

 

 

Figura 19: Projeto “Caminho das Artes”. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1997-1998.Cx. 30 
 

 
 



148 

 

 

Figura 20: Projeto “Caminho das Artes” - comentário do guia Scaranci, entrevistado da 
pesquisa. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1997-1998.Cx. 30. 
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Os encartes de divulgação do Sesc-SP mostram os roteiros de “turismo 

cultural” ofertados pela entidade (figuras 21 e 22; e os anexos 53 à 59).  

 

 

 

Figura 21: Programa de turismo social – DiverSãoPaulo. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1999. Cx. 31. 
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Figura 22: Programa de turismo social – roteiro novo.  
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 2001. Cx. 31. 
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No sentido antropológico do termo, graduo que toda e qualquer 

experiência turística é cultural por princípio. O significado utilizado pelo Sesc-

SP é notado na definição de Moletta:  

 

Turismo cultural é o acesso a esse patrimônio cultural, ou seja, à 
história, à cultura e ao modo de viver de uma comunidade. 
Sendo assim, o turismo cultural não busca somente lazer, 
repouso e boa vida. Caracteriza-se, também, pela motivação 
do turista em conhecer regiões onde o seu alicerce está baseado 
na história de um determinado povo, nas suas tradições e nas 
suas manifestações culturais, históricas e religiosas (1998, 9-10; 
grifo meu).  

 

Questiono o juízo de valor na conceituação de Moletta, que realça uma 

dicotomia entre turismo cultural e outras experiências menos “dignas”, na 

opinião do autor. Para situar a reflexão que vislumbro, recorro ao estudo de 

Choay sobre as “origens” do patrimônio histórico-cultural para fins turísticos de 

lazer massivo:  

 

Finalmente, o grande projeto de democratização do saber, 
herdado das Luzes e reanimado pela vontade moderna de 
erradicar as diferenças e os privilégios na fruição dos valores 
intelectuais e artísticos, aliado ao desenvolvimento da sociedade 
de lazer e de seu correlato, o turismo cultural dito de massa, está 
na origem da expansão talvez mais significativa, a do público 
dos monumentos históricos – aos grupos de iniciados, de 
especialistas e de eruditos sucedeu um grupo em escala 
mundial, uma audiência que se conta aos milhões (apud 
Panosso Netto e Lohmann, 2008: 434).  
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Ao final deste capítulo (item 3.4.1) adentrarei no debate acerca das instituições 

que propagam a ideia de “desenvolvimento cultural” por meio das práticas 

turísticas, muitas autointituladas de turismo social. 

Retornando ao mote do subcapítulo, no tocante à “necessidade” de 

mudança do Sesc-SP, em 1996 a entidade se torna signatária da adoção da 

Declaração de Montreal, que atualizara a Carta de Viena. A declaração 

agregou as questões de equidade e de solidariedade com as comunidades 

anfitriãs (Bureau, 1996). Ao esmiuçar o documento, percebe-se que a OITS 

agrega questões relacionadas ao turismo de base comunitária, equidade social 

pelo turismo e no turismo, responsabilidades individuais de turistas e anfitriões, 

turismo para jovens, turismo para portadores de deficiências e economia social 

solidária (Bureau, 1980). O conteúdo dos encartes publicitários intitulados 

“Código de ética” (figura 23) e “Ética do Viajante” (figura 24 e anexos 60 a 65) 

divulgados pelo Sesc-SP a partir do final da década de 1990, indica a influência 

recebida da Declaração de Montreal.  
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Figura 23: Encarte “Código de ética do turista”.   
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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Figura 24: Encarte “Ética do viajante”.   
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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Com a ajuda de “novos” conceitos, tornando o entendimento de turismo 

social multifacetado - abarcando alguns conteúdos teóricos que definem termos 

nomeados pela academia e/ou pelo mercado de segmentos, como (1) turismo 

de base local ou comunitária, (2) turismo sustentável, (3) turismo solidário, 

dentre outros - o Sesc-SP achava um “lugar”, e porque não, uma estratégia, 

para “fugir” da disputa jurídica em que se encontrara anteriormente, quando 

priorizava a ideia essencial de proporcionar a prática turística para mais 

gente121.  

Além de ajudar a tornar a concepção de turismo social vasta e 

indeterminada, não há uma reflexão aprofundada sobre os reais significados 

dos termos comumentes anexados a ela. Sabendo-se que não é o intuito deste 

trabalho debater a concepção plural e sistêmica do turismo - nem de realizar 

uma discussão conceitual dos seus vários segmentos, subdivisões e 

reagrupamentos - a seguir, trabalharei resumidamente os pontos fundamentais 

dos três termos numerados acima (com a contribuição de autores que se 

debruçam sobre a questão semântica-conceitual do campo ou de instituições 

que “incorporam” algumas destas expressões): 

(1) Segundo Helena Costa et al, “o turismo de base comunitária 

representa uma proposta de desenvolvimento apoiada na conservação 

ambiental, na valorização da identidade cultural e na geração de benefícios 

                                                           
121 Conforme vimos no subcapítulo anterior, o problema não aconteceu ou não foi tão complexo 
em outras administrações regionais, o que não levou a uma necessidade de transformação e 
ressignificação conceitual por parte destas. Pelas informações que recebi de alguns 
entrevistados, o Sesc do Rio Grande do Sul continua fundamentado em gerar reais 
oportunidades para os mais pobres.   
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diretos para as comunidades receptoras” (2012: 546). Destrinchando um pouco 

mais, Hiwasaki define o turismo comunitário a partir de quatro objetivos:  

 

(i) qualificação e posse, refere-se à participação da comunidade 
no planejamento e gestão do turismo; (ii) conservação dos 
recursos, ou seja, o turismo deve impactar positivamente na 
conservação dos recursos naturais e/ou culturais; (iii) 
desenvolvimento econômico e social, concerne na geração de 
benefícios econômicos e sociais para a comunidade local; (iv) 
qualidade na experiência do visitante, foca no compromisso de 
assegurar ao visitante uma experiência de qualidade e 
comprometida com a responsabilidade social e ambiental (apud 
Costa et al, 2012: 553).   

 

(2) A ideia de sustentabilidade, nas palavras de Helena Costa, pode ser 

entendida como um padrão de desenvolvimento que combina ao menos três 

dimensões fundamentais: a econômica, a social e a ambiental. Assim, ela não 

é um evento ou um atributo, mas um processo em permanente construção, 

incompleto e sujeito a aperfeiçoamentos (2013). Estes elementos têm sido 

combinados a diversas atividades humanas, inclusive e intensivamente a 

turística, sobretudo em termos propagandísticos.122  

 (3) De acordo com o encarte do próximo congresso mundial da OITS, o 

turismo solidário é composto por experiências e tecnologias sociais que 

retratam a promoção do turismo por organizações de desenvolvimento social 

que centram sua atividade na realização de projetos orientados ao 
                                                           
122 Nos anexos 66 e 67 pode-se ver no encarte e no livreto, ambos de 2008, o Sesc destacando 
a sustentabilidade socioambiental. 
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desenvolvimento humano das comunidades receptoras (Congresso-OITS, 

2014)123. O evento, a ser realizado no Sesc-SP em outubro de 2014, tem como 

tema “Turismo de Desenvolvimento: unidade na diversidade” e terá como 

atividade associada o “II Encontro da Aliança de Formação e Pesquisa em 

Turismo Social e Solidário”, iniciativa criada pela Organização, buscando 

articular pesquisadores universitários e outros atores ligados à prática do 

turismo interessados em colaborar na pesquisa e na formação sobre turismo 

social e solidário. Percebe-se uma aproximação cada vez mais estreita, por 

parte da OITS, e, por conseguinte, do Sesc-SP, entre os termos turismo social, 

turismo solidário e turismo do desenvolvimento, em minha opinião, sem a 

devida problematização e aprofundamento conceitual dos mesmos124.  

Para manter o foco nos objetivos da pesquisa, sobrevoei algumas 

nomenclaturas conceituais, buscando explicações acerca do movimento do 

Sesc (e de outras instituições) em incluí-las no entendimento de turismo social. 

Além das terminologias mencionadas anteriormente na tese, já li e/ou ouvi o 

turismo social estando atrelado a termos como: turismo voluntário, acessível, 

inclusivo, adaptado, ético, responsável, alternativo, criativo, de experiência, 

pedagógico e sênior, todos de certa forma tentando mostrar, por meio de 

diferentes atores, que são diametralmente opostos ao que se considera, de 

                                                           
123 O turismo solidário tenta se inserir de certa forma na concepção de economia social e 
solidária. Para mais informações, ver França Filho (2002). 
124 Destaca-se na mala direta do Sesc-SP de 1998, a entidade “vendendo” a ideia de um 
turismo responsável, com trocas entre visitantes e visitados (anexo 68). 
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maneira estandardizada e maniqueísta, o turismo de massa 125. Alguns desses 

termos, superficialmente, apresentam entre si limites conceituais tênues ou até 

“invisíveis”. Estou mais inclinado a enxergar estas proposições e tentativas de 

diferenciação do Sesc-SP inseridas numa estratégia profissional e 

mercadológica do que acreditar no discurso majoritariamente sofismado da 

instituição. Por tal razão, enquanto pesquisador, examino com acuidade este 

cenário que se apresenta.  

Na opinião da equipe técnica do Sesc-DN, o turismo social “é como o 

turismo deveria ser”; intuo, nesta sentença, a inclusão de todos esses termos 

aglutinados ao turismo social, presentes enquanto um ideal do “bom” e 

“correto” turismo. Não questiono a ideologia presente em vários dos conceitos 

supracitados, e sim a característica genérica e leviana que afeta 

conceitualmente o turismo social por conta da incorporação dessas 

expressões, mesmo que embasadas por teóricos do campo de estudos 

turísticos. 

Esta tentativa de alargamento na concepção mais geral de turismo social 

é propagada parcialmente com o exemplo mais recente do turismo emissivo do 

Sesc-São Paulo, em que nos passeios a determinados lugares, é contratado 

um guia local e são utilizados (ou pelo menos priorizados) equipamentos, 

instalações e serviços da localidade visitada; segundo Flávia Roberta Costa126: 

                                                           
125 Conforme notado nos folhetos “Ética do Viajante”, confeccionados pelo regional paulista 
(anexos 69 e 70). 
126 Citação indireta do livreto institucional “Turismo social no Sesc-SP: turismo para todos”, 
inicialmente ilustrado no rodapé 66 do capítulo 2 da tese, na página 92.  
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“As comunidades passaram a ser convidadas, sempre que possível e em 

acordo com a programação desenvolvida, a estreitar o contato com os 

participantes das atividades, geralmente por meio da demonstração de um 

conhecimento tradicional” (2006: 17)127. Por outro lado, algumas “unidades-

hospedagem” do Sesc, nomeadas de colônias de férias apresentam 

pouquíssimas relações com seu entorno, aparentando mais uma “ilha” de 

desenvolvimento rodeada por comunidades pobres. A colônia de férias de 

Bertioga tem dado a oportunidade para a população do próprio município 

acessar suas dependências – contudo é preciso reconhecer para quem é 

disponibilizado este ingresso, qual a periodicidade e quais os objetivos de tal 

ato128 – ainda assim, a unidade continua a empregar, nos cargos mais altos e 

mesmo médios, pessoas de outros centros urbanos, não investindo em 

educação e capacitação para a população local. 

De certa forma inseridos no contexto da tentativa de mudança, há ainda 

os projetos subsidiados pelo próprio Sesc, parceiros ou patrocinadores - como 

é o caso do TJC (Sesc-RJ), analisado em minha pesquisa de mestrado - 

oferecidos gratuitamente a comunidades de baixa renda, geralmente situadas 

no entorno das unidades. De acordo com Costa (2006), a criação de 

programas especiais por segmentos e/ou estratos sociais mais vulneráveis 

                                                           
127 Vale aqui a reflexão de Bruno Gontyjo do Couto (2012) ao resenhar o livro “Ócio e Negócio” 
de Edson Farias: “Nesse contexto, o entretenimento se consagra como importante mecanismo 
institucional, com influência na formação de vínculos sociais e nos processos de mudança 
sociocultural, ao concatenar a lucratividade do capital com os circuitos de produção e consumo 
cultural e, então, interagir diretamente com a luta em favor da afirmação de identidades”. 
128 Não consegui estes dados durante a pesquisa de campo. 
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visa, primeiramente, incluir tais estratos no movimento turístico, iniciando-os no 

mundo das viagens e do turismo. Em São Paulo “[...] foi incrementada a 

programação onde tais segmentos pudessem exercitar a convivência com 

outros grupos, num claro enfrentamento ao isolamento em guetos e num amplo 

exercício de inclusão e solidariedade” (Costa, 2006: 14)129. De maneira geral, 

recorro às posições de Melo (2008) sobre a proliferação, no Brasil, dos 

chamados “projetos sociais”, que se apresentam como alternativas ou veículos 

de inclusão social. Para esse autor, há que se investigar essas iniciativas para 

além dos discursos, prospectando o seu modo de operacionalização e 

funcionamento, que explicitam mais adequadamente se as intenções 

anunciadas têm alguma possibilidade de serem alcançadas.  

O corpo técnico do Sesc-DN fala em efetivamente oferecer viagens a 

baixo custo para pessoas que não teriam condições. Na opinião deles, talvez 

sem saber de todos os porquês (alguns já mencionados aqui na tese), o Sesc-

SP faz menos viagens do que poderia, além de não ter construído mais meios 

de hospedagens. 

Percebe-se que o regional do Sesc de São Paulo, quando efetivamente 

tenta ampliar sua demanda (a partir do final da década de 1970) e acaba 

sofrendo com a querela oriunda das agências, se vê obrigado a literalmente 

modificar seus conceitos e práticas. Esta vontade de transformação fez o 

turismo se inserir numa metamorfose, inclusive na maneira da administração 

regional gerir suas atividades. De acordo com a entrevistada Denise Kieling 
                                                           
129 Idem – rodapé 126. 
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(Gepse), até o final do século passado, o Sesc-SP trabalhava com uma ideia 

de unidade especializada: “[...] então tinha o Ginástica Sesc, o Tênis Sesc, o 

Cine Sesc”, assim como o Sesc Roosevelt/Paraíso/Paulista, que de 1978 a 

2009 operacionalizou as atividades turísticas em todo o Estado. A partir da 

Gepse, a entidade passa a funcionar da seguinte forma: cada unidade se torna 

um polo, seguindo as diretrizes da administração central (Sesc-Belenzinho) e 

suas coordenações, incluindo-se a de turismo social130. 

 

Em vez de uma unidade ficar com a programação de 10 
atividades, 15 atividades por mês, 10 unidades teriam 1 ou 2 
atividades por mês. Foi essa a mudança. [...] A ideia é que cada 
Sesc seja um polo, é um “mini múltiplo” Sesc. Inclusive Bertioga 
tem essa ideia também. Antes Bertioga tinha atividades muito 
próprias de um centro de hospedagem. Hoje em dia não. Hoje 
eles têm atividades que acontecem em outras unidades, [e que] 
também acontecem no Sesc-Bertioga (Kieling – entrevista 
concedida em 23/11/2012). 

 

Há visivelmente uma disputa velada entre a forma de trabalhar, entender 

e interpretar o turismo entre os dois momentos da instituição mencionados 

anteriormente. Esta “rixa” pode ser percebida dos dois lados, especialmente 

entre os mais antigos (dos quais, muitos não trabalham mais na entidade), 

talvez por apresentarem mais dificuldade de entender as mudanças da gestão 

atual, mantendo uma visão saudosista e romântica da sua época. De maneira 

geral, enquanto os profissionais antigos buscavam fidelizar clientes para o 

                                                           
130 No caso do turismo, as unidades seguem as programações e os roteiros criados pela Sede. 
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turismo, os atuais pensam mais em diversificação dos conteúdos nos roteiros 

oferecidos pelo Sesc-SP131.  

Na opinião da equipe técnica de turismo social do Sesc-DN, a instituição 

de uma maneira geral faz bastante pelos comerciários e seus familiares, 

questionando até se outras associações de classe conseguem realizar o 

mesmo. O departamento nacional coloca que todos os regionais deveriam 

subsidiar as atividades turísticas para proporcionar efetivamente experiências 

para os comerciários mais pobres. Contudo a equipe do DN avalia que em 

alguns estados não há uma preocupação social envolvendo o turismo, em 

outras palavras, “não se esforçam o bastante para oferecer o menor preço 

possível”, o que aponta para uma de nossas hipóteses basilares: o quanto de 

“social” efetivamente há no turismo do Sesc-SP? Na opinião da equipe técnica 

do DN, não existe turismo social nesta administração regional.  

Para o entrevistado Amauri Martins, o turismo arrefece na administração 

regional de São Paulo, perde força, apoio, intensidade, e consequentemente 

acaba sofrendo com a “concorrência” interna na busca por recursos e 

investimentos, perdendo espaço no rastro desta transformação para outros 

                                                           
131 Nas entrevistas percebeu-se uma preocupação maior dos ex-profissionais em oferecer 
preços mais acessíveis; Barbosa comenta que, ao receber a mala direta dos passeios e 
viagens do Sesc-SP, acha o preço cobrado atualmente caro, em sua opinião acima do poder 
aquisitivo de muitos comerciários – posso reforçar a opinião de Barbosa com a de alguns 
clientes, os quais expressam no questionário de satisfação seu descontentamento com o preço 
ofertado (exemplo no anexo 71). Este fato faz diminuir paulatinamente a porcentagem de 
turistas na entidade com renda de zero a cinco salários mínimos. Nos relatórios de 
desempenho de 1989-1993, os clientes nessa faixa salarial representavam em torno de 50% 
da clientela total atendida (anexo 72). Estes números vão decrescendo ao longo dos anos 
(anexos 73 e 74) com valores de 30% em 1994 e 27% em 1995. 
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setores da instituição, como Cultura132, Educação e Esporte. Estas áreas são 

formadas no mercado em geral, por profissionais que têm no Sesc 

oportunidades de emprego e trabalho. São campos profissionais que 

historicamente não conformaram um setor econômico relativamente forte e 

coeso como o do turismo - composto por grandes redes de hotéis, 

transportadoras, operadoras e agências, possuindo representatividade política 

e econômica no Brasil e no mundo – por tal razão, não apresentaram 

“problemas” com o Sesc em relação à atuação profissional mercadológica. 

Essa trajetória no campo do turismo, rica de ressignificações, 

adaptações, questionamentos e aproximações políticas/científicas realizadas, 

de certa forma proporcionou conhecimento e aprendizagem para o Sesc-SP. 

Alguns profissionais do departamento regional (como Scaranci) colocam 

claramente, que, pela experiência e o pioneirismo no turismo - práticas, 

estratégias, mudanças, fluxo e envolvimento - o Sesc-SP nesta área tem o 

papel que seria do Sesc-DN, fazendo capacitações, dando consultorias, 

organizando cursos  e eventos científico-profissionais, mostrando o caminho a 

seguir, e, muitas vezes, servindo de exemplo para outros regionais. Esta 

“função” exercida pelo Sesc-SP pode ser vista na figura 25, ainda trazendo 

como exemplo uma carta de 1994 do gerente do Sesc-Paraíso, Nelson 

                                                           
132 Para o Sesc, o termo cultura apresenta somente o sentido sociológico, enquanto sinônimo 
de artes, geralmente manifestações artísticas eruditas (Cheibub, 2009).  
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Lourenço (entrevistado da pesquisa) justificando o pedido de apoio ao diretor 

da administração regional paulista sobre a querela com a Embratur133.  

 

 

Figura 25: Atuação do regional em âmbito nacional. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1994. Cx. 30. 

                                                           
133 Exemplos nos anexos 75 e 76 com a troca de correspondência de 1998 entre os diretores 
regionais do Ceará e de São Paulo, em que o Sesc-SP dá dicas ao regional Cearense sobre a 
pendenga jurídica que sofrera com as agências, pois conforme carta do seu diretor, naquele 
ano o problema chegara no Sesc-CE.  
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A impressão, sobretudo por parte do Sesc-DN, é que há uma rixa entre 

os dois departamentos, pelo menos no setor de turismo, explicitado quando o 

seu corpo técnico critica a administração regional paulista por seguir suas 

próprias regras134. O fato de o Sesc-SP, e não o departamento nacional, há 

muito mais tempo ter se afiliado a OITS, tenciona a relação entre eles. De certa 

forma, parece que o Sesc-DN tem procurado nesta área recuperar o “terreno 

perdido”, se mostrando mais atuante nos últimos anos ao se aproximar também  

da OITS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
134 Esta sentença tem a ver com o fato do Sesc-SP ter mudado sua forma de fazer turismo, não 
considerando ideológica e operacionalmente as diretrizes que vem do departamento nacional.  
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3.4.1 Os papéis exercidos pelo turismo social  

 

Tentarei neste item circunscrever algumas consonâncias e dissonâncias 

entre as práticas e buscas do Sesc e o(s) caminho(s) conceitual(is) do turismo 

social no mundo, especialmente entre os países da Europa ocidental, que o 

realizam de distintas maneiras e há muito mais tempo135. Volto aqui à 

discussão realizada no primeiro capítulo da tese, ao indicar historicamente o 

papel que o turismo social adquire nos diferentes contextos políticos, tanto no 

oeste europeu como no Sesc; percebo de maneira clara – assumindo a 

generalização de instituições e países com características díspares - dois tipos 

de experiências, que podem, esporadicamente, se coadunarem: (1) uma forma 

mais associada ao descanso, em que os usufrutuários teriam mais “liberdade”, 

sem uma programação pré-definida; (2) outra forma apresentando atividades 

conteudistas, em que, partindo da ideologia institucional, haveria uma busca 

por inovação e um formato, que - do ponto de vista de quem organiza e oferece 

- “enriqueceria” culturalmente o participante. 

Esta 2ª ideia emerge claramente na parte final da definição de turismo 

social da monografia de Vilmar Jacques, técnico de turismo do Sesc-SC: 

 

Entende-se por Turismo Social uma atividade em forma de 
passeios, viagens ou excursões, preferencialmente em grupo e 

                                                           
135 O intuito aqui, ao trazer as experiências da Europa, não é o de seguir unilateralmente 
modelos, mas o de poder refletir, cotejando o turismo social no Sesc com a contribuição de 
conhecimentos abrangentes e diferentes, realizando, quando possível, entrecortes entre as 
distintas realidades. 
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envolvendo a utilização de equipamentos de hospedagem e 
transporte, ao alcance de amplos setores da população, porém 
mais especificamente dirigida às camadas sociais que não 
teriam condições de viajar com seus próprios recursos, de 
modo que o preço pago pelo usuário seja inferior ao custo real 
do produto a ser utilizado, graças aos subsídios oferecidos 
pelas instituições governamentais, associações de classe ou 
ainda organizações privadas, sem intuitos lucrativos. É 
importante frisar que deve existir um enriquecimento 
cultural abrangente, dentro de uma proposta crítica com 
relação ao consumismo [136], que vise ao pleno bem-estar 
social e à melhoria da qualidade de vida de seus 
participantes (1997: 48; grifo meu). 

 

Esta definição se aproxima também das concepções expostas pela 

OITS, especialmente na Declaração de Montreal. Nesses casos pode-se 

enxergar uma educação através do turismo, numa tentativa de levar as 

pessoas a um “novo tempo”; este discurso educacional tem como pano de 

fundo uma ideia civilizatória, envolvendo a classe média e baixa com a retórica 

do desenvolvimento cultural (figuras 26 e 27).  

                                                           
136 Quando Jacques profere contra o consumo (ou sua hipérbole, o consumismo), como se 
fosse possível não consumir, desconsidera a possibilidade de o indivíduo problematizar e 
realizar escolhas enquanto consome (Canclini: 2001). Canclini afirma que o consumo serve 
para pensar, partindo da hipótese de que “quando selecionamos os bens e nos apropriamos 
deles, definimos o que consideramos publicamente valioso, bem como os modos com que nos 
integramos e nos distinguimos na sociedade, com que combinamos o pragmático e o aprazível” 
(2001: 45). Grosso modo, o consumo tem a ver com aquilo que a gente quer ser, fazer, estar; 
suas formas, incluindo o turismo, e a relação que se estabelecem com os indivíduos, não 
deveriam ser passíveis de juízos de valor ou tentativas imperativas de afirmar o que é o bom e 
o mau consumo. 
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Figura 26: Projeto “Incentivo ao turismo social”, de 1978.      

Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Mat. gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1986. Cx. 28. 
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Figura 27: Reportagem de Jornal-Scaranci comenta, 1997. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1997. Cx. 30. 
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Assim como observado em diversas ações denominadas de turismo 

social, interrogo se é justo, sabendo dos objetivos de determinadas instituições, 

incluir a “todos” em uma lógica que homogeneíza os gostos e desejos 

pessoais, deixando de enfrentar (e por que não questionar) uma situação de 

exclusão estrutural, a começar pelo turismo enquanto possibilidade de lazer e 

de prazer. Sobre isso, Melo, ao citar Onfray, comenta: 

 

Gosto muito das posições de Michael Onfray (2001) quando 
ataca os coletivismos que submetem de maneira extremada os 
desejos individuais. O autor crê que o passo inicial para a 
superação dessa ordem social atual esteja exatamente na 
recuperação do papel de sujeitos não submissíveis a priori. 
Isso é, uma construção social mais justa somente pode se dar 
quando tivermos indivíduos fortes e ativos, sujeitos que 
possam se expressar e se posicionar de maneira clara e 
explícita. É necessário, logo, dar espaço para a autodescoberta 
dos indivíduos e isso só será possível pelo questionamento dos 
excessos de disciplina e controle (2002: 110).  

 

Dentro da ótica do controle, existe um discurso de bem-estar social 

presente nos intentos de vários projetos envolvendo o lazer e o turismo, o que 

sugere, muitas vezes, uma lógica funcionalista e possivelmente 

assistencialista, como bem nos apresenta Marlene Ribeiro: 

 

[...] há sujeitos sociais com o poder de incluir e há os que são 
considerados objetos e, portanto, que são incluídos ou que, 
numa perspectiva assistencialista e de manutenção do status 
quo, são colocados para “dentro” novamente. Se 
considerarmos que os processos de exclusão social são 
inerentes à lógica do modo de produção capitalista, veremos 
que as políticas de inclusão e/ou inserção social são 
estratégias para integrar os objetos – os excluídos – ao sistema 
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social que os exclui e, ao mesmo tempo, de manter sob 
controle as tensões sociais que decorrem do desemprego e da 
exploração do trabalho, móveis da exclusão social (2006: 159). 

 

Nessa perspectiva, assinalo alguns questionamentos: a ideia de turismo, 

quando encarada dentro da ótica da inclusão social, é premissa para se 

chamar turismo social? Antes de classificar, devemos perguntar: o que é e o 

que quer o turismo social? Em outras palavras, incluir quem, em quê e por 

quê? E a quem cabe o protagonismo nesses casos? 

A outra abordagem (1) para o turismo social tem sido desenvolvida nos 

últimos anos por boa parte das instituições do terceiro setor e dos estados 

europeus, onde o turismo estaria mais desprendido de função, oferecendo o 

acesso e a estrutura necessária – principalmente o transporte e a hospedagem 

- para que a experiência turística ocorra, porém não necessariamente 

desenvolvendo atividades conteudistas nem uma programação anteriormente 

planejada.  

Conforme visto no capítulo 1, a maioria das associações e órgãos 

públicos europeus começou, nas primeiras décadas do século XX, a ofertar 

práticas turísticas com um caráter claramente político-ideológico, continuando 

nesta toada moderadamente até o início do atual milênio. Por conta da 

conhecida crise econômica sofrida por boa parte destes países na 1ª década 

do século XXI, houve uma brutal diminuição no apoio que algumas associações 

e centros de férias recebiam dos seus respectivos governos federais e 

regionais. Com isso, além do arrefecimento quantitativo do acesso dos 
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beneficiários, algumas destas associações precisaram se adequar 

financeiramente e, consequentemente se aproximaram, em termos 

organizacionais e estruturais, do que é oferecido por alguns setores do 

mercado turístico; na tentativa de diminuição de custos, parece que a retirada 

de uma programação “cultural” nas experiências de turismo social torna 

concretamente a atividade menos custosa. 

Nota-se relativamente esse papel (1) no Sesc-SP no decorrer da 

segunda metade do século passado. A transformação que acontece por conta 

da necessidade de se diferenciar das agências de turismo privadas gera o 

movimento estratégico da instituição em incluir uma programação caracterizada 

de “edificante” (2) - baseando-se no discurso dos seus profissionais (figura 28) 

- com o intuito de não se assemelhar ao que foi e é oferecido majoritariamente 

pelo mercado.  
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Figura 28: Livreto Sesc – matéria: “Nosso Jeito” – O folclore é ... . 
Fonte: Arquivos Sesc-Memórias – Mat. Gráfico e textual – Av. Paulista. 2000-2009, Cx.48. 
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Sobre essa compreensão, será que é possível responsabilizar a 

administração regional paulista por se afastar do que acreditava ser o turismo 

social? Acho no mínimo injusta a crítica – realizada por vários ex-profissionais 

do próprio regional e pelo Sesc-DN - ao atual Sesc-SP pela diminuição 

significativa do volume de excursões e viagens em detrimento aos passeios de 

1 dia e outros arranjos.  

O que deve ser questionado é o fato do Estado brasileiro - enquanto 

formulador, articulador, regulador e fiscalizador - não possuir políticas públicas 

sociais em relação ao turismo e seu acesso. É o papel do Estado criar políticas, 

programas e projetos, aos quais possam se articular ao trade turístico (como 

bem faz o Estado Francês137), não só na baixa temporada, mas também 

ocasionalmente nos períodos de maior fluxo turístico - certamente com um 

pouco mais de apoio e incentivo –, facilitando assim a experiência turística para 

mais pessoas. Sobre este tema, trarei algumas questões e demandas no(s) 

desenlace(s) do trabalho, agregando a natureza institucional do Sesc ao 

debate. 

 

 

 

 

 
                                                           
137 O entrevistado Luiz Octávio de Lima Camargo, tendo como exemplos associações de 
turismo social francesas, assevera que o Sesc deveria fazer mais convênios com hotéis, 
sobretudo na baixa temporada, ao invés de construir novos empreendimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

 

Pesquisar não é reproduzir a realidade, mas construir 
interpretações inteligentes. Por não refletirem estas 
diretamente a realidade, pois são interpretações subjetivas, 
ainda que metodicamente reguladas, as explicações são 
apenas aproximações possíveis e sempre frágeis, cuja 
finalidade não é encerrar, mas animar a discussão infinda 
(Pedro Demo, 2005: 77). 

 

 

 

Para lançar um novo olhar sobre o turismo social, através do 

levantamento, estudo e análise de registros, procurei preencher brechas, 

esclarecer dúvidas e contribuir com a reconstituição da história do Sesc 

relacionada às práticas turísticas, ainda pouco analisada criticamente e 

conhecida entre os pesquisadores brasileiros (Rodrigues, 2010: 182). Um 

passo decisivo no desenvolvimento da pesquisa histórica foi a escolha da 

documentação. Ainda assim, uma indagação continua persistindo: será que as 
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fontes a que tive acesso e selecionei me possibilitaram refletir sobre o 

fenômeno em questão, resguardando-me dos riscos de incorrer em 

anacronismos e superficialidades? 

Uma reclamação recorrente entre as pessoas que buscam o registro  de 

memória em órgãos da área do turismo – considerando-se as empresas 

públicas, privadas e mistas do setor, de diversas matizes - é a falta de 

consciência dos profissionais e das instituições em arquivar e conservar 

documentos de todos os tipos e naturezas. No Sesc não foi diferente. Luiz Pina 

deixa isto evidente durante a entrevista, ao mencionar também a importância 

da tese aqui exposta: 

 

Então, a importância histórica do Sesc infelizmente ainda não foi 
devidamente reconhecida, devidamente avaliada e devidamente 
registrada, nesse sentido esse trabalho é muito importante 
porque ele vai, sem dúvida, levantar alguns aspectos que foram 
esquecidos ao longo do tempo. A própria instituição não se 
preocupou em registrar a sua história de uma forma organizada. 
Ela tem documentos, tem registros, mas isso não está 
sistematizado e organizado como poderia. 

 

O entrevistado Evandro Cenevira (ex-gerente do Sesc-Paraíso) corrobora com 

o que foi colocado por Pina, afirmando ser este um dos pontos fracos da 

instituição: “Nós escrevemos pouco, nós documentamos pouco, e o documento 

faz a trilha, a pegada, o caminho pra que outros se apropriem”. 

Mesmo na academia, ou mais especificamente no campo da História, 

percebe-se que a temática que envolve a investigação aqui descrita é 
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relativamente nova. Melo, ao citar Burke, considera que, na esfera da pesquisa 

histórica “a possibilidade de considerar os momentos de diversão como objeto 

de estudo começa a se delinear melhor [...] no âmbito das propostas da Nova 

História Cultural e de seu intuito de considerar as práticas culturais como 

assuntos de primeira grandeza” (2010: 5). Há um denotado desenvolvimento 

dos estudos históricos no campo de pesquisas do lazer nas últimas décadas, 

onde a busca de novas fontes e o rigor metodológico têm se destacado entre 

as preocupações centrais (Melo, 1998). A despeito do relativo avanço ainda 

existem muitas instituições, práticas e personalidades a serem estudadas, o 

que sem dúvida poderia contribuir para tornar mais múltipla a compreensão 

acerca do percurso histórico do lazer e seus mais diferentes temas e facetas, 

incluindo sua configuração enquanto direito social (Melo, 1998). 

Valéria Guimarães traz reflexões pertinentes para o turismo enquanto 

objeto das pesquisas historiográficas: 

 

[...] a história do turismo fora sempre vista como um tema menor 
e desimportante e não atraía o interesse dos historiadores nem 
dos turismólogos e profissionais de áreas afins. [...]. Esse 
movimento de escrita de uma história do turismo, com as 
ferramentas próprias do historiador, resulta numa história 
problematizadora e crítica, com uso apurado das fontes, atenta 
às especificidades locais, às tensões e contradições do 
fenômeno turístico. Não há mais lugar para a reprodução do 
discurso turístico oficial ou dos folhetos comerciais como 
verdades históricas. Também está superado o pensamento 
linear acerca de uma harmoniosa evolução do turismo desde 
tempos remotos (2011: 434). 

 



178 

 

Mais recentemente percebe-se uma mudança em relação ao cuidado 

com a memória do Sesc-SP. Ajuízo como o lugar concretamente mais 

importante para a pesquisa de documentos o setor relativamente recente 

nomeado de Sesc-Memórias, que catalogou documentos escritos, fotográficos 

e audiovisuais que ainda persistiam nas unidades e na administração central, 

recebendo também a doação de (ex) funcionários da instituição oriundos de 

várias áreas. Flávia Costa, gerente adjunta da Gepse, explana sobre isso:  

 

[...] era uma outra visão das coisas né, e o Sesc é uma 
instituição muito do fazer mesmo; pensar também, mas a gente 
tem muito essa coisa de fazer atividade, de ter o público e tal, 
então, isso antigamente não era uma coisa muito relevante, você 
ter registro; há pouco tempo, assim, a gente começou a dar um 
valor institucionalmente né, um valor maior pra isso: o Centro de 
Memória é bem recente, deve ter talvez uns quatro anos, se 
tanto assim, acho que por aí. (entrevista concedida no dia 05 de 
setembro de 2012). 

 

Quando a entrevistada fala que o Sesc é uma instituição mais “do fazer”, 

apreendo uma tentativa de justificar a ausência na trajetória da instituição de 

preocupação com a memória. Além disso, observo que Costa, de certa forma, 

enxerga uma divisão entre o fazer e a pesquisa, ou entre prática e teoria - 

mesmo levando-se em conta que talvez o regional de São Paulo seja um dos 

departamentos que historicamente mais se aproxima do saber138. Acho que 

                                                           
138 Na sua história, o Sesc-SP ocasionalmente fez pesquisas de demanda, buscando saber as 
preferências dos comerciários e usuários. Não foi possível saber o quanto estas (poucas) 
investigações efetivamente influenciaram nas suas estratégias e ações. Estes tipos de 
pesquisa às vezes trazem resultados pífios (óbvios e superficiais), sem muita relevância e 
densidade, incapazes de manobrar plenamente planos e programas.  Me parece que o primeiro 
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esta concepção é fruto do cotidiano de trabalho dos profissionais do Sesc, 

inseridos em demandas e compromissos que muitas vezes afastam a 

possibilidade de problematização – a qual considero uma ação. Apoiando-se 

nas palavras do sociólogo Marcellino (2010: 2), exponho, o que na opinião 

dele, seria a superação da dicotomia entre teoria e prática: 

 

Se entendermos “teoria” como um conjunto de conhecimentos 
não ingênuos, com graus diversos de sistematização e 
credibilidade e que se propõem explicar, elucidar, interpretar e 
unificar um dado domínio de problemas que se oferecem à 
atividade prática, e “prática” como saber provindo da 
experiência e, ao mesmo tempo, aplicação da teoria, 
poderíamos, ao invés de sua dicotomia, compreender o que 
Saviani (1980) denomina “dialética estabelecida entre ação, 
reflexão, ação”. Dessa forma chegaríamos não a uma 
dicotomia teoria e prática, mas a um conceito que não lhes 
esgotasse a extensão, ou seja, a uma unidade que não pode e 
não deve ser entendida como unificação, no que se chama de 
“práxis”. 

 

O Sesc poderia ser ainda mais competente nas suas iniciativas se 

existissem mais chances de refletir sobre suas ações, se pudesse mesclar 

intensamente o fazer com o pensar e o aprender, se se enxergasse 

efetivamente no seu papel cardial de mediador cultural das regiões e 

localidades em que atua139. Mobilizo para esta reflexão a pesquisadora Mary R. 

                                                                                                                                                                          
e último grande e denso estudo de demanda turística realizado no Sesc-SP data de 1978, 
intentando implantar o programa de turismo social no ano seguinte. (tive acesso aos resultados 
deste estudo no Sesc-Memórias, num  livro de capa vermelha – não-paginado – de mais ou 
menos 200 folhas, frente e verso). 
139 Mesmo que continue a ser uma instituição setorista (formada a partir/para um específico 
segmento de classe), a entidade apresenta enorme facilidade financeira e de recursos, tendo 
capacidade para investir mais em pesquisa, conhecimento e para ampliar seu campo de 
atuação e inserção na sociedade. Resta saber se isto faz parte do seu escopo institucional. 
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Power:  “refletir sobre experiências do presente e do passado faz com que o 

conhecimento questione e reorganize as categorias sob as quais colocamos 

nosso conhecimento, fazendo com que estejamos abertos e possamos nos 

adaptar como mediadores” (1999: 379).  

Uma autocrítica apontada pela entrevistada Silvia Hirao, atual 

coordenadora de turismo social da Gepse/Sesc-SP, diz respeito à dinâmica de 

trabalho da instituição, impeditiva muitas vezes da criatividade e da inovação 

por parte dos seus profissionais-mediadores:   

 

Acho que a gente tem um mérito muito grande de conseguir 
diversificar nossos roteiros, de conseguir apresentar uma 
variedade de programações dentro do mesmo destino. [...] a 
gente consegue ter essa dedicação pra pesquisa e pra 
formatação desses roteiros. O nosso sonho é que a gente 

consiga fazer isso muito mais do que a gente faz. 

Atualmente a gente acaba se perdendo muito nas questões 

administrativas, operacionais, que no turismo são questões 

muito trabalhosas e que acabam emperrando o trabalho [...]. 
Então tem uma pessoa lá de artes visuais que consegue criar 
um roteiro de artes que uma outra pessoa não conseguiria, com 
outra formação, então a gente consegue ter uma..., dessa forma. 
Porém, muitas vezes essa pessoa de artes visuais tá tão 

atolada de trabalho administrativo que ela acaba só 

replicando o que já existe ou então fazendo roteiros que 

são... que não tem nada de novo. Então a gente gostaria que 

fosse muito melhor. (Grifos meus). 

 

Um traço desta passagem pode ser ilustrado na afirmação de Schnitman e 

Littlejohn, retiradas da coletânea que compuseram, intitulada “Novos 

paradigmas em mediação”:  
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Um mediador com treinamento metacognitivo não fica limitado 
pela experiência anterior, trabalha com base no princípio, e não 
na regra, e evita modelos de prática estritamente lineares. Esses 
mediadores veem seu trabalho como uma experiência orgânica 
de aprendizagem, à medida que constantemente planejam, 
iniciam, avaliam e modificam suas práticas [...]. A mediação 
incorpora, assim, uma ecologia da virtualidade, do que não 
existe ainda, e pode considerar-se então como um 
empreendimento que, a partir da diversidade e da diferença, 
constrói uma gama de práticas e significados entre o que é e o 
que poderia ser. Mediante o traçado de itinerários singulares, o 
processo de mediação projeta trajetórias possíveis num futuro, 
explora as bifurcações, as múltiplas alternativas e utiliza as 
variações e a aleatoriedade para criar novidade (1999: 104). 

 

Manobrando esta questão trazida pelos autores para o ato de pesquisar, 

mais especificamente para o meu processo na pesquisa, exprimo nos 

parágrafos seguintes as metamorfoses que aconteceram no bojo da 

investigação.  

No início, a ideia era pesquisar, além do turismo social no Sesc-SP, a 

administração regional do Sesc-RJ, uma vez que já tinha realizado minha 

dissertação de mestrado acerca de um projeto deste departamento e, 

logicamente, pela minha proximidade geográfica140. Contudo o Sesc-RJ na 

época passava por uma situação político-administrativa complicada, deixando 

alguns profissionais fragilizados e por conseguinte, limitando a chance de 

entrevistar os servidores que pudessem colaborar com a tese.  

                                                           
140 Moro e trabalho na cidade de Niterói (região metropolitana do Rio) e o doutorado em 
História, Política e bens Culturais do Cpdoc realiza-se na Sede da FGV em Botafogo, bairro 
carioca. 
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Após sugestão de Aline Corrêa141 -– visitei em 2012 o departamento 

nacional do Sesc e fui muito bem recebido pela equipe técnica de turismo 

social da instituição. Na ocasião, tive uma frutífera conversa sobre a visão do 

Sesc-DN a respeito do turismo social e do papel da entidade, além do acesso a 

alguns documentos e bibliografia relevantes para a tese. Neste mesmo ano 

começara minha pesquisa de campo no Sesc-SP142, instituição que também já 

reconhecia, por ter trabalhado no Sesc-Bertioga durante uma temporada e por 

ter feito uma pós-graduação Lato sensu no Senac-SP durante os anos de 2004 

e 2005, como importante para tentar compreender o turismo social. Na medida 

em que fui entrevistando (ex)profissionais e visitando o Sesc-Memórias, 

descobri que, pelo Know how, expertise e complexidade, esse regional 

realmente tinha muita “história para contar” e, além disso, as pessoas estavam 

dispostas a contribuir com a tese, reconhecendo o valor e o propósito da 

pesquisa.  

Enquanto revisitava as entrevistas por meio das transcrições e 

desenvolvia a escrita da tese, a opção pelo Sesc-SP definitivamente parecia 

ser a mais acertada. Justifico a escolha do Sesc-SP pelo pioneirismo mostrado 

deste ao longo da história, numa trajetória que apresenta transformações 

interessantes. Durante o processo, me questionei constantemente, buscando 

                                                           
141 Aline fizera a pesquisa de campo da sua dissertação na biblioteca do Sesc-DN, sediado na 
Barra da Tijuca (bairro do Rio de Janeiro); suas pesquisas são mencionadas nesta tese na 
Introdução e no capítulo 2 – referenciadas como Corrêa (2008) e (2010).  
142 Este início de pesquisa de campo foi facilitado pelo meu deslocamento prévio à capital 
paulista, agendado em função de três congressos da área que lá aconteceram e que participei 
como apresentador de trabalho: o Seminário da Associação de Pesquisa e Pós-graduação em 
Turismo, o Congresso Latino-Americano de Investigação Turística e o Encontro Nacional de 
Turismo de Base Local. 
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novos contatos e conhecimentos por conta destes questionamentos. Pelo que 

pude observar e ouvir, em outros regionais o turismo social foi e é enxergado 

como algo menos complexo, pois não precisou ser encarado como um 

“problema”; para estes departamentos, o turismo social é simplesmente “levar 

pessoas para conhecer lugares por um preço mais acessível, experiência 

possível por ser o ‘Sesc’”.   

Após o exame do desenvolvimento, da provisão e dos valores 

subjacentes ao turismo social em momentos inerentemente distintos do Sesc-

SP entre 1979 e 2013 (Sesc-Roosevelt/Paraíso/Paulista & Gepse), observei 

semelhadas e diferentes ideologias/visões na organização e execução do 

turismo social durante este percurso. A pesquisadora Lynn Minnaert143 afirma 

que há no imaginário do trade, dos acadêmicos e de outros profissionais da 

área turística a ideia de que o turismo social é “atrasado”, no sentido de pouco 

inovador, ou de algo que não é moderno. Ao articular este debate com a 

opinião de alguns dos profissionais contemporâneos do Sesc-SP, percebe-se 

que a Gepse é vista como sinônimo do moderno, com seus roteiros “criativos” e 

“edificantes”, e o período anterior (especialmente o que antecede 1979) como o 

antigo, reproduzindo as mesmas práticas e pacotes ou somente levando os 

comerciários para o Sesc-Bertioga, sem uma preocupação educacional - pelo 

menos na visão pedagógica dos servidores do Sesc entrevistados coevos à 

época da pesquisa.  
                                                           
143 Minnaert dedica-se a investigar o turismo social no mundo há mais de uma década – a 
afirmação no corpo do texto foi expressa pela pesquisadora em uma das reuniões que tivemos 
durante o estágio de pesquisa realizado na Universidade de Surrey. Fui autorizado por 
Minnaert a mencionar a ideia exposta. 
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Além da já debatida necessidade de ter que se ajustar, a facilidade de 

recursos proporcionada pela natureza financeira da instituição promoveu na 

Gepse e parcialmente na unidade Roosevelt/Paraíso a liberdade para criar, 

seguindo a opção pelos roteiros que, na opinião deles, seriam diferenciados, 

podendo até arriscar programações e experiências “inovadoras” e “inéditas”. 

Diante disto, surgem algumas interrogações: a trajetória do Sesc-SP 

efetivamente levou-o a um cunho mais educativo nas suas ações turísticas do 

que outros regionais? Conforme sentenciado por quase todos os profissionais 

entrevistados, será que existe tanta distinção entre pacotes turísticos 

considerados “clássicos”144 & excursões/passeios ditos “pedagógico-

culturais”145? Por que a experiência dos segundos seria mais notável, na 

opinião dos profissionais do Sesc-SP? E por que a necessidade premente de 

expor esta opinião como se fosse um axioma?  

Como todas as experiências humanas, a turística é ambígua, complexa, 

inclassificável e plural. Na ânsia de elevar o lazer e suas práticas, ao quererem 

mostrar que ele é respeitável, vários profissionais e acadêmicos irão enxertar 

nas experiências turísticas valores como “transformação social”, “fortalecimento 
                                                           
144 Como por exemplo, os pacotes turísticos para Porto Seguro e Ilhéus, já exemplificados no 
capítulo anterior. 
145 Determinados entrevistados nitidamente regozijam-se em contar suas ideias “criativas”; o 
discurso apresenta também ingredientes de valorização do trabalho realizado, independente da 
época em que operaram. Alguns exemplos podem ser vistos na transcrição da entrevista 
conjunta realizada com Scaranci e Barbosa, em que eles ilustram o “Roteiro do cemitério da 
Consolação” e a “caminhada pela Avenida Paulista e sua história”. O “Roteiro do lixo” 
claramente envolve a perspectiva da educação pelo turismo; os participantes aprendem todos 
os processos relativos à origem e ao encaminhamento dos despejos, detritos e resíduos na 
capital paulista (informação retirada da entrevista com Kieling – Gepse). Observa-se nestas 
ações e tantos outros projetos que o lazer é enxergado exclusivamente como ferramenta para 
algum outro conteúdo. Alguns destes roteiros aqui descritos podem ser vistos nos anexos 77, 
78 e 79.  
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de consciências” e “enriquecimento cultural”, que contingentemente não cabem 

nelas e/ou não precisam linearmente caber146. Por mais enaltecedor que possa 

parecer este enfoque, o lazer continua a ser vislumbrado somente quando 

apresenta um papel definido e específico. Será que ele não pode ser 

considerado um tempo/espaço para manifestações “livres” em que a primordial 

“função” seja a simples busca pelo prazer?  

Várias produções acadêmicas apresentam uma visão moralista ou 

binária a respeito do lazer e de suas manifestações. Alguns autores trazem 

uma dicotomia revestida na “batalha” entre lazer-espontâneo X lazer-

institucionalizado, notada na citação de Débora Silva: 

 

Além da notável difusão do lazer via Sesc, a partir de 1969 foi 
cada vez mais frequente o uso do termo ‘lazer’ nos discursos 
políticos, destacando-se principalmente as práticas 
consideradas saudáveis como forma de combate ao ócio, 
considerado um perigo social. O lazer se constitui, aos poucos, 
como um instrumento de disciplina e organização da 
sociedade, voltado ao ajustamento e à educação social, fato 
que pode ser observado por meio da análise das formas de 
controle dos usos diversificados do “tempo livre”, que na época 
passaram a ser substituídas por formas de lazer 
institucionalizadas (2008: 101). 

 

                                                           
146 Não acho que, por ser um campo científico relativamente jovem e que por isso, recebe 
pouca visibilidade e apoio acadêmico, deve-se postular o lazer como o fenômeno mais 
importante do mundo, o direito mais relevante de todos ou uma necessidade vital a todo ser 
humano, conforme ilustrado na fala de Gastal e Moesch, a respeito do turismo enquanto 
atividade de lazer: “[...] mais do que uma atividade econômica, o se deslocar para fora de suas 
rotinas espaço-temporais é uma necessidade humana” (2007: 43; grifo meu). Especialmente 
no campo de estudos turísticos, vê-se a tentativa consciente ou não de alguns pesquisadores 
de contrabalançar, mostrando o quanto um fenômeno relegado a 2º plano nas ciências sociais 
seria “ultra proeminente”. Mais do que uma necessidade ou obrigação, enxergo a experiência 
turística como uma interessante possibilidade de lazer. 
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Uma parte da academia reforça esta dicotomia entre lazer espontâneo e 

institucionalizado (apresentado com o sentido de controlado), como se não 

existisse a possibilidade de ser “espontâneo” em experiências organizadas por 

instituições diversas, como se negasse o fato de que na modernidade quase 

todas as experiências individuais/coletivas são de certa forma agenciadas, 

institucionalizadas, capitalizadas e organizadas - total ou parcialmente - por 

terceiros. Para mim, este fato não retira dos sujeitos e grupos a possibilidade 

de resistir, subverter, se adaptar, ressignificar e mesmo se alienar diante de 

possíveis tentativas de controle institucional sobre “o que fazer” e “como se 

portar”.    
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Figura 29: Encarte “Ética do viajante”. 
Fonte: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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Dessa maneira, deve-se sim relativizar a possível generalização acerca 

do turismo social, “personificando” as peculiaridades de cada caso/exemplo. 

Mesmo que haja ingredientes civilizatórios no Sesc-SP, propagando a 

mensagem “viajando com a gente, você consegue cultura e educação”, ao me 

aproximar, não vejo unilateralmente intencionalidades “diabólicas” de uma 

instituição que quer controlar as pessoas para exercer mais poder. Enxergo 

antes de tudo que a propaganda acontece por uma questão de posicionamento 

de mercado, atrelada a uma imagem institucional: o Sesc, por possuir muito 

dinheiro, e apresentar um caráter misto - quase público - taticamente precisa 

justificar sua relevância social, oferecendo em suas programações conteúdos 

ditos “diferentes”, “novos”, “enriquecedores”, ou seja, o acesso a uma “outra 

cultura” que o indivíduo, no discurso da instituição, provavelmente não 

conseguiria sem ela – conforme a homilia dos profissionais de turismo social, 

“não conseguiria com a CVC ou com a TV”.  

De maneira mais direta do que todas aquelas conjugações conceituais 

arroladas no capítulo 3, analisemos o entendimento de turismo social no 

discurso de Silvia Hirao, uma das coordenadoras da área no Sesc-SP:  

 

São três questões: é o acesso, é o formato, a forma de 
operacionalização e a responsabilidade, está em todas essas. 
Porque está no acesso, é você promover que se chegue às 
pessoas que não tem acesso. No formato, quando você pensa 
em todos os atores da cadeia, o formato quando ele, pra ele ter 
responsabilidade significa que você vai tratar bem, você vai ter 
uma boa relação, uma relação transparente com os 
fornecedores, vai pagá-los, vai pagar justamente, é... Vai sempre 



189 

 

primar por equipamentos que beneficiem a comunidade local, 
que enfim, então eu acho que tem essa questão da 
responsabilidade assim, acho que ela é bem importante, do 
turismo responsável. É... acho que a questão da 
sustentabilidade, ela tá muito próxima né, porque um negócio 
pra ser sustentável ele tem que tá apoiado em bases que o 
permitam né que seja sustentável [...] Como eu estou falando de 
conteúdo, eu acho que assim, eu sempre descrevi assim quando 
as pessoas me perguntavam né, mas qual a diferença [entre 
turismo social e comercial?] A diferença é você fazer uma 
viagem de turismo social sabendo que você vai voltar, quando 
você voltar pra casa você vai voltar instigado. 

 

Mesmo percebendo o maniqueísmo discursivo dos profissionais do Sesc-SP 

como uma estratégia sobrevivente, admito características na fala de Hirao 

presentes no sistema de ideias do turismo social contemporâneo.  

Ao pensar nos princípios da OITS - norteadora das ações do Sesc-SP 

nas últimas décadas – e na ideologia cada vez mais presente em instituições 

díspares espalhadas pelo mundo, em um exercício teórico, exponho agora uma 

tentativa de caracterização abrangente e “atualizada” dos aspectos mais 

proeminentes que compõem o turismo social: o acesso à experiência turística a 

quem apresenta algum tipo de limitação de qualquer ordem; a utilização 

ocasional e contextual de equipamentos alternativos, alguns deles ociosos; o 

estímulo, intencional ou não, ao movimento de equalização da sazonalidade da 

atividade turística, sobretudo nos meios de hospedagens, conjugado a 

responsabilidade na relação com todos os fornecedores/atores da cadeia 
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turística; a educação pelo e para o lazer147, enxergando a experiência como 

ferramenta pedagógica e como ampliação das possibilidades de lazer; e a 

sustentabilidade, em todas as suas dimensões (econômica, social, ambiental – 

local/comunitária), pensada antes, durante e depois de cada atividade. O 

turismo social, inserido no planejamento turístico de regiões e localidades, 

pode movimentar o trade e aumentar o volume de turistas e atividades, 

predominantemente contribuindo para o fomento do turismo doméstico. 

A partir dessa caracterização, gostaria de retomar algumas questões: o 

acesso à experiência turística deve ser encarado como um direito, uma 

necessidade, uma possibilidade ou deve ser considerado algo supérfluo? Se 

realmente for compreendida como um direito, em que dimensão e quais 

práticas devem ser ofertadas, em termos de volume, qualidade, frequência? 

Quem deve sustentar as iniciativas que envolvam o acesso das massas ao 

turismo? O Estado (e somente ele)? O Sesc, assim como o sistema S em 

geral, precisa fazer mais? Para Minnaert, Maitland e Miller (2013), o acesso ao 

turismo não é, de forma universal, visto como um direito: para muitos, ele vai 

sim ser entendido como um luxo, uma atividade discricionária. Os mesmos 

autores (2013) indagam: o fato de que um conjunto de atividades se tornou um 

direito social obriga o Estado a gratuitamente oferecê-las? Menezes et al 
                                                           
147 Ao tentar aglutinar o lazer enxergado como objeto e veículo de educação, gostaria de 
graduar que estão implícitos nas experiências turísticas alguns aspectos pedagógicos que 
fazem parte de suas especificidades, como: valorizar o patrimônio cultural da cidade visitada 
por meio dos sentimentos de pertencimento e diferenciação; reconhecer e respeitar as 
diferenças através do contato e do estranhamento com coisas “novas”; e dependendo da 
ocasião, a conscientização socioambiental, ao perceber a integração sistêmica e complexa do 
espaço visitado com o restante – isto tudo não tem como ser vivenciado e apreendido senão in 
loco e ancorado nas premissas do lazer, em que a busca consciente pelo prazer é algo 
fundamental. 
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(2010: 23) afirmam que, “enquanto houver exclusão, o turismo social 

continuará sendo uma ferramenta necessária para a busca pela 

democratização do “direito de viajar”. O turismo social, por mais paradoxal que 

possa parecer, historicamente tenta tornar a prática do “sair do cotidiano” mais 

cotidiana na vida das pessoas. 

Se o turismo social existe, para sua efetivação (pelo menos enquanto 

um “direito” para a classe trabalhadora) são necessárias algumas condições 

básicas: 1 – o direito a férias e ao salário-férias, os quais nem todos os países 

possuem; 2 – aplicação, regulação e fiscalização das leis trabalhistas, 

especialmente em relação ao tempo de não trabalho, algo que também nem 

todos os governos ou instituições fazem ou cumprem; 3 – medidas efetivas 

para se viajar, especialmente nos finais de semanas, feriados prolongados e 

nas férias. E quanto aos indivíduos eventualmente desempregados, que 

poderiam ampliar seus horizontes profissionais/pessoais com a colaboração 

das experiências turísticas? Para este grupo as pouquíssimas oportunidades 

de turismo social, pelo que notei, são realizadas por alguns órgãos filantrópicos 

europeus, especialmente na Inglaterra. 

Apesar da afirmação de vários entrevistados da pesquisa, é difícil cravar 

que o Sesc foi o pioneiro no turismo social no país. Assim como visto 

historicamente no capítulo 1 em relação ao SRO, pode ter havido outras ações, 

não documentadas e divulgadas, realizadas por distintos setores. Esta 

premissa vale também na atualidade: há muitas inciativas que se podem 
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considerar turismo social, realizadas por prefeituras, Ong´s, empresas, 

associações, sindicatos e organizadas por grupos diversos da sociedade civil.  

Silvia Hirao148 descreve superficialmente algumas iniciativas de turismo 

social Sesc afora: 

 

[o turismo social] acaba ocupando uma área que as agências 
não ocupam, seja por falta de interesse comercial, porque pode 
ser que tenha menos retorno financeiro, seja por falta de público; 
mas a gente também trabalha numa frente de formação de 
público, ou seja, por falta até de conhecimento mesmo né. Acho 
que aqui em São Paulo agora tá começando a ter mais dessa 
experiência, a Secretaria de Turismo tá com umas ações nesse 
sentido de projetos temáticos, mas são coisas novas, que não 
existiam e que... Tem uma outra agência que trabalha com isso, 
mas mesmo assim não são, não é algo super consolidado né. 
Então talvez seja um pouco também pela imaturidade do turismo 
ainda. 

 

Conforme foi observado anteriormente, no setor público, mais 

especificamente no Mtur o turismo é tratado predominantemente como 

atividade econômica, gerador de oportunidades imediatistas e incontínuas de 

emprego e de renda. Nota-se uma escassa ou inexistente participação popular 

nas decisões envolvendo o setor. Isto é comprovado quando verifica-se que 

nos conselhos municipais de turismo (deliberativos ou não), não há, muitas 

vezes, nenhum representante popular, líder comunitário, presidente ou 

                                                           
148 Silvia traz interessantes reflexões sobre o turismo social. Sem querer indicar uma relação 
causa-efeito, percebo-a se capacitando e buscando aprimorar constantemente sua formação; 
Hirao possui mestrado em educação pela USP (2008) e é formada em turismo pela mesma 
instituição desde 2003; já naquela época ela coordenava um projeto de pesquisa/extensão 
chamado “Rosa dos ventos”, proporcionando atividades de turismo social para comunidades 
pobres do entorno da Universidade (Allis; Hirao; Malerba, 2003).  
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representante de alguma associação de bairro ou de moradores. Além de não 

ser consultada, a população não é participada, nem sequer beneficiada, seja 

com os ganhos materiais advindos da atividade turística, seja com a 

possibilidade de vivenciar sua experiência (Cheibub, 2008).  

Como procurei demonstrar ao longo desta tese, além do Sesc e de 

outras esparsadas, aleatórias e exclusivas ações, o que se tem no Brasil em 

relação à facilitação ao turismo e às viagens vem do mercado: o crescimento 

das operadoras turísticas, o barateamento das companhias aéreas, a inicial 

expansão dos albergues, o surgimento dos sites de compra coletivos e as 

promoções de algumas empresas do trade via internet - estes elementos 

conjuminados ao crescimento da economia brasileira e ao aumento da renda 

da população, aproximadamente nos últimos dez anos, geraram um cenário 

favorável que culminou com o acesso de milhões de brasileiros a um mundo de 

“novos” consumos e espaços.   

Todavia, falta uma política pública integradora e integrada, em que as 

diferentes instâncias do turismo pudessem acontecer de maneira articulada. O 

Estado pode, de forma complementar, conceder a outros setores (sobretudo o 

privado e o terceiro) a execução de programas e projetos, a partir da expertise 

e do know how que esses já possuem; porém, esta concessão precisa ser 

regulada, fiscalizada e avaliada, seguindo as diretrizes propostas pelo Estado, 

que devem ser constantemente aprimoradas. Certamente não é algo simples, 

como bem postula Bonalume: “Se conquistar o espaço de política pública, 

reconhecida como direito social, representa uma árdua tarefa, fazê-lo 
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acontecer como proposta democrática, descentralizada, universal e 

intersetorial, demanda muito esforço e clareza por parte dos gestores e da 

população em geral” (2011: 1).  

A academia tem um importante papel nesta conjuntura. Várias 

produções que realizam avaliações de políticas, programas e projetos podem 

ser utilizadas concretamente para melhorias nas ações, cooperando 

diretamente com a efetivação do direito social ao lazer. Mesmo os trabalhos 

que não propõem a intervenção direta nas políticas podem colaborar para a 

reflexão e para o debate em torno da temática – produções realizadas a partir 

de pesquisas teóricas e historiográficas (caso característico desta investigação) 

podem servir de parâmetro conceptual e conceitual para a construção de 

políticas e até para a posterior avaliação das mesmas, ainda que o intuito inicial 

não fosse este. 

Silvia Hirao proporciona interessantes ponderações a partir de um 

exemplo abrangendo a questão das políticas de estado (em longo prazo) X 

políticas de governo (mais limitadas e descontínuas) 149:  

 

Algumas tentativas né, aquele grupo de trabalho que foi proposto 
pelo Ministério pensando na inclusão, os próprios editais do 
Ministério do Turismo para o turismo de base comunitária... mas, 
é... bom, isso do que eu conheço das políticas sociais né, mas 
não sei quanto à articulação; lançar um edital para o turismo de 
base comunitária e financiar esses projetos por um tempo 

                                                           
149 Historicamente no Brasil, grande parte das políticas sociais apresenta a duração máxima do 
mandato dos seus governantes, por isso chamadas de “políticas de governo” - ocasionalmente 
mancomunadas com os interesses de grandes conglomerados de empresas privadas, as quais 
majoritariamente financiam as campanhas eleitorais dos respectivos políticos. 
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determinado, por um ano, eu não sei qual é a continuidade que 
existe depois disso, qual a articulação que existe depois disso 
pra esse projeto se estabelecer. [...] Agora mesmo eu estava em 
reunião com o pessoal do Circuito Quilombola, são quilombos 
que existem aqui no Vale do Ribeiro, em São Paulo e esse 
quilombo aqui, Vaporunduva [...] eles conseguiram montar uma 
pousada, então eles recebem muitos estudantes. Aí eles 
resolveram replicar esse conhecimento e essa experiência pra 
todos esses outros [quilombos] e criaram com o intermédio do 
ISA, do Instituto Socioambiental, eles criaram então esse 
circuito. [...] A gente [o Sesc-SP] apoiou o lançamento, fizemos 
algumas visitas para lá de grupos, fizemos um treinamento com 
os nossos técnicos pra lá. Mas o que aconteceu, eles tinham um 
dinheiro do Ministério do Turismo e o dinheiro acabou. Tá na 
seguinte fase: eles conseguiram lançar, agora eles tem quer ter 
um tempo de consolidação e eles não tem recurso pra isso. Isso 
é, o que eu me preocupo assim, quanto essas, essa é uma das 
experiências, eu acho que eles tiveram até recurso do edital 
também, isso tem milhares né, como que elas são 
acompanhadas depois? Foram quatro anos de trabalho com a 
comunidade, entrou lá super sério, foi muito bem planejado e 
agora que tá no momento mais crucial, acabou a verba. 

 

Para situar a reflexão que vislumbro, recorro ao relato de pesquisa de 

Marcelo Vilela de Almeida150 a respeito do turismo social praticado na França - 

na opinião dele, um dos principais países do mundo no fomento deste tipo de 

turismo: 

 

 A preocupação com a inserção de crianças e jovens nos 
movimentos turísticos é algo que chama a atenção, uma vez que 

                                                           
150 Investigação realizada por Almeida em setembro de 2011 por meio de bolsa concedida no 
âmbito do Coimbra Group Scholarship Programme for Young Professors and Researchers from 
Latin American Universities, desenvolvidas junto à Universidade de Poitiers (França), sob 
supervisão do Prof. Gilles Caire (Maître de Conférences HDR en Sciences 
Économiques/Responsable du Master Professionnel Droit et Développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire/UFR Droit et Sciences Sociales) 
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se trata de uma abordagem muito diferente daquela que é dada 
ao turismo social em países como o Brasil[151], Espanha e 
Portugal, por exemplo, nos quais as experiências mais 
expressivas destinam-se à Terceira Idade – segundo 
informações que obtive, isto ocorre na França em função da 
existência de um sistema previdenciário que permite certa 
independência deste público na organização de suas viagens 
(ainda que existam, lá também, organizações destinadas ao 
atendimento de tal segmento da população). Como se pode 
notar, há na França uma grande variedade de organizações 
orientadas para o atendimento de diversos públicos com 
diferentes enfoques – há, ainda, por exemplo, entidades 
preocupadas com as viagens de pessoas com deficiências e de 
trabalhadores de diversos segmentos; muitas destas entidades e 
organizações fazem parte da Union Nationale des Associations 
de Tourisme et de Plein Air (UNAT), que é uma associação de 
utilidade pública que congrega 54 membros (associações e 
órgãos sem fins lucrativos do turismo francês) nacionais e 470 
membros regionais. Ao conhecer de perto tais organizações e 
iniciativas, é fácil perceber a timidez do que temos no Brasil – 
evidentemente, não se trata de simplesmente comparar 
realidades completamente distintas, mas não podemos deixar de 
pensar no quanto pode/deve ser feito para que mais e 
diferenciadas oportunidades de turismo sejam oferecidas à 
população (2012: 342). 

 

A substancialidade do turismo social está claramente atrelada ao acesso 

da experiência turística realizada por instituições distintas oferecidas a 

segmentos de classe/setores/grupos/indivíduos que apresentam alguma 

dificuldade financeira. Esta característica está mais presente na história e na 

                                                           
151 Concordo com Almeida, em dimensão nacional há muito pouco para crianças e jovens, 
salvo as experiências turístico-pedagógicas proporcionadas pelas escolas (chamado de 
turismo pedagógico), porém com um caráter educacional que se distancia das especificidades 
do lazer. O Sesc, ao final da década de 1990, criou o programa FériaSesc (anexos 80, 81 e 
82), comentado pela entrevistada Kieling:  “Esse ‘FériaSesc’ era voltado pra crianças, então 
durante três dias na semana a gente levava pra Itaquera, Interlagos [unidades compostas por 
um parque aquático] e Bertioga, crianças de 8 a 12 anos [...] a gente falava que as crianças 
estão de férias, mas os pais não estão. Então a gente fica com suas crianças por um tempo”. 
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atualidade de países europeus e de outras nações latino-americanas do que no 

Brasil. No país, a construção do fenômeno é impulsionada e tonificada pelo 

Sesc, que, como verificado, mostra outros contornos, que vão além da situação 

socioeconômica do turista/viajante/assistido. 

Conforme reparado anteriormente na tese, devido à crise econômica 

ocorrida em alguns países da Europa ocidental e a consequente diminuição no 

apoio que as associações de turismo social recebiam dos seus governos 

federais e regionais, algumas das operadoras de turismo social vêm cada vez 

mais se aproximando das peculiaridades do mercado turístico para poderem se 

sustentar – em alguns casos, a linha que separava os dois, que já se tornara 

tênue, tende a desaparecer, inclusive na questão do preço oferecido para o 

usuário. Diferentemente do Sesc (por conta da sua natureza orçamentária), 

estas operadoras podem sofrer pressões econômicas para se manterem 

competitivas, ainda assim, a finalidade social deve ser a principal preocupação 

para que a denominação de turismo social permaneça válida152. Isso não só 

teria a vantagem de definir a natureza e o valor do “setor” de forma mais nítida, 

como permitiria um maior intercâmbio entre os países de “boas” práticas - algo 

que é frequentemente dificultado por causa das terminologias muitas vezes 

conflitantes (Minnaert; Dieckman; McCabe, 2012). 

                                                           
152 Na Bélgica, por exemplo, o mesmo meio de hospedagem apresentará tarifas diferentes, ao 
atender e mesclar um público oriundo de órgãos de turismo social & turistas 
particulares/independentes ou agenciados por empresas turísticas comerciais. Sobre isto, 
Marianne Schapmans, coordenadora da Holiday Participation Centre afirma que os 
empreendimentos são orientados para que seus funcionários não fiquem sabendo qual a 
“tipologia” de determinado hóspede, tentando evitar assim possíveis episódios discriminatórios. 
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O fato do Sesc ser o “álibi humanista” dos empresários no Brasil não 

retira o impacto de dois aspectos chave: 1 – ele substitui (mais em algumas 

regiões do que em  outras) o Estado em alguns setores, sobretudo da cultura e 

do lazer153. 2 – ele oferece oportunidades interessantes, especialmente para 

um público circunscrito aos comerciários, de acessar coisas novas e diferentes 

mescladas com o “mais do mesmo”.  

Na opinião de Menezes et al (2010: 23) a entidade se caracteriza como 

“[...] um projeto que, de fato, proporciona que um grande número de 

trabalhadores com rendas modestas tenham acesso a viagens. Todavia, este 

projeto tem um público alvo restrito: os trabalhadores ligados ao Sesc. Trata-se 

de um projeto de turismo social de abrangência limitada”154. Em outras 

palavras, o turismo social do Sesc consiste em um admirável benefício para o 

seu segmento de classe, no entanto, somente o Estado pode concretizar um 

direito, tornando-o comum. Não adianta o lazer ser um direito social se a 

variedade de possibilidades que o conformam não faz parte do cotidiano, dos 

hábitos e dos costumes de um número representativo de pessoas. Tão ou mais 

                                                           
153 Se não bastasse não ter uma política de acesso ao turismo, o governo desde 2008 tem se 
aproveitado da estrutura e do know how do Sesc, quando firmou junto a entidade, o Senac e a 
CNC a criação do Programa de Comprometimento com a Gratuidade (PCG). O programa tem 
como objetivo ampliar o acesso da população de menor renda as atividades gratuitas de 
educação formal, cultura e lazer (incluindo o turismo), ao resguardar 30% do total dos seus 
assistidos para a clientela com renda familiar de até três salários mínimos nacionais. Em minha 
opinião, a ideia não é ruim, o problema está na execução; já ouvi de três profissionais atuantes 
do Sesc (os quais solicitaram não terem a identidade revelada na tese) que, por conta do 
programa, a demanda da instituição aumentou consideravelmente e não houve incremento 
logístico-operacional por parte do governo federal. Este programa é um exemplo de 
desresponsabilizacão do Estado, ao “empurrar” para o Sesc o que deveria ser a 1ª política 
social envolvendo o turismo enquanto experiência de lazer, sem dar o apoio necessário e sem 
a articulação e regulação que se espera dele.    
154 O próprio Sesc confirma sua limitação no documento promocional de 2001 (nos últimos 3 
parágrafos),  anexo 83. 



199 

 

importante do que o direito reconhecido é o direito efetivado, consolidado, 

diversificado e qualificado. 

Nesse contexto, a pesquisa historiográfica aqui compendiada faz parte 

de um rol de investigações a respeito da história do turismo; mais do que isso, 

se insere de alguma maneira num movimento de problematização da realidade 

social brasileira, embalsamado pela temática “lazer, turismo e demandas 

sociais”. Este conjunto de temas é por certo atual e relevante socialmente, pois 

trata da perspectiva de indivíduos envolvidos pela difusão de imagens 

(propagadas pelos meios de comunicação, especialmente a televisão e a 

internet) de atraentes e diferentes lugares, porém inalcançáveis a uma 

considerável parte da população. Ainda mais num momento em que, no Brasil, 

o turismo e a viagem por lazer estão presentes como um conjunto de 

aspirações para um número cada vez maior de pessoas. 

Como, por que, de que maneira, com quais significados o turismo se 

torna efetivamente acessado enquanto um leque de possiblidades de lazer 

para todos os brasileiros? Neste sentido, questiono quais são, e mais 

importante, como estão sendo pensadas e desenvolvidas concretamente as 

ações e os projetos que envolvam a experiência turística para pessoas que se 

encontram à margem do acesso aos bens culturais? Esta questão é central, se 

pensarmos no Brasil como um país que ainda falha em consolidar sua 

democracia, pois se posiciona como um Estado que assegura os direitos 

sociais por meio de leis, mas que não promove inteiramente a efetivação 

destes.  
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Academicamente ainda é preciso habitar o campo semântico do turismo 

social, sendo necessário para isso mais pesquisas sobre a história, políticas e 

ações em diferentes contextos sobre o fenômeno. A relevância desta 

investigação se delineia na possibilidade de pensar a inclusão no turismo numa 

perspectiva diacrônica, complexa e dialética. Entender como a criação de 

significados a respeito do turismo, enquanto possibilidade de lazer, é 

pressionada pelo jogo político e econômico me parece uma área fértil no 

campo da história e das ciências sociais.  
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APÊNDICES 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ENTREVISTADOS 
 

Convidamos o Sr.(a) para participar da pesquisa O TURISMO SOCIAL NOS 

DEPARTAMENTOS NACIONAL E REGIONAL PAULISTA DO SERVIÇO SOCIAL DO 

COMÉRCIO (1979 - 2011), desenvolvida pelo Doutorado em História, Política e Bens Culturais do 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas. 

Em linhas gerais, a intenção desta pesquisa é a de tentar compreender o turismo social em 

consonância com os elementos históricos, políticos e sociais que assinalaram seu percurso por meio 

de programas, projetos e ações realizadas pelo Serviço Social do Comércio, instituição brasileira em 

que tal fenômeno foi fomentado e desenvolvido.  

Esclarecemos que a pesquisa não envolve riscos para o entrevistado, que não haverá 

remuneração financeira e nem benefícios de qualquer natureza para essa participação. Os dados 

obtidos serão utilizados apenas para fins de pesquisa e em publicações. A identidade do entrevistado 

será revelada publicamente com consentimento do próprio: 

(  ) identidade revelada publicamente 

(  ) identidade não revelada publicamente 

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com os pesquisadores pelo telefone (0xx21) 3604-

9443 e pessoalmente durante a entrevista.  

Acreditamos que esta pesquisa pode contribuir para o reconhecimento e o olhar crítico sobre 

a história e relevância das iniciativas envolvendo o turismo social no Brasil, por isso a sua 

participação é muito importante. Assim, se você entendeu a proposta da pesquisa e concorda em ser 

entrevistado favor assinar no espaço abaixo, dando o seu consentimento formal. 

Desde já, agradecemos pela compreensão e voluntariedade. 

 
Doutorando Bernardo Lazary Cheibub 

Professora orientadora da pesquisa Dra. Bianca Freire-Medeiros 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eu,_____________________________________________________________________, 

(Ex)Profissional do Serviço Social do Comércio, concordo com o que foi acima citado e livremente 

dou o meu consentimento para a realização da coleta de dados da pesquisa intitulada “O TURISMO 

SOCIAL NOS DEPARTAMENTOS NACIONAL E REGIONAL PAULISTA DO SERVIÇO 

SOCIAL DO COMÉRCIO (1979 - 2011)”. 

 
 

SÃO PAULO,          de    de 2012/2013. 
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ENTREVISTAS (ROTEIRO SEMIESTRUTURADO) 

Introdução: Esta pesquisa tem o objetivo de investigar a origem, constituição e a implementação da 
ideia de turismo social (e suas experiências) no Sesc. 

Para (Ex) Profissionais: 

Nome: 

Cargo atual: 

Formação acadêmica: 

Se o cargo for no Sesc ou relacionado ao Sesc, qual a função? 

Qual é ou foi a sua relação com o Serviço Social do Comércio? 

O que representa o Sesc na sua opinião (para a sociedade e para você)? 

Qual a sua opinião sobre o trabalho em geral realizado pelo Serviço Social do Comércio? 

O que representa o turismo para o Sesc? É possível dizer que o turismo tornou-se relevante nas 
políticas e ações do Sesc? Quando e Por quê? 

Qual a sua opinião sobre o trabalho de turismo (social) na história do Sesc? 

O que representa o Sesc para o turismo (nacional)? 

Você acha que o Sesc faz (ou fez) turismo social? Se sim, quando o Sesc começou a fazer turismo 
social? 

Você acha que o Sesc compete (ou competiu) com as Agências de turismo privadas? 

Quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Sesc? Qual a classe social acolhida 
majoritariamente pelas atividades de Turismo do Sesc? 

Qual a sua opinião sobre a relação que se estabeleceu entre o Sesc-SP e a Organização Mundial de 
Turismo Social (OITS)? 

Qual o papel do Departamento Nacional do Sesc? 

Existem diferenças conceptuais entre o Sesc-DN e o Sesc-SP? Se sim, quais? 

E hoje, como você vê o turismo (social) sendo desenvolvido no Sesc? 

Pontos fortes e pontos fracos do turismo (social) no Sesc. 

O que é turismo social, em sua opinião? 

Você acha que o Brasil possui políticas sociais de turismo? (Quem, além do Sesc, faz Turismo 
social?) 

Mais alguma colocação ou comentário? 
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TRANSCRIÇÕES CONSOLIDADAS DAS ENTREVISTAS DE HISTÓRIA 
ORAL TEMÁTICA155 

 

ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADO – Luiz Wilson Pina  

 

Queria saber o cargo relacionado ao Sesc que o senhor teve e qual a função, pra gente 
começar. 

Entrei no Sesc em 18 de agosto de 1975, no cargo de orientador social, pra trabalhar com ação 
comunitária. Trabalhei nesse cargo até 1977 quando eu fui para a Sede do Sesc, que ficava 
em São Paulo, onde fica ainda em São Paulo, na rua Doutor Vila Nova 228 e fui trabalhar na 
assessoria técnica e de planejamento; então a partir de 1977 eu comecei a trabalhar na área 
de planejamento na qual fiquei até sair em julho de 2003. Então eu trabalhei como assessor de 
planejamento durante esse tempo todo e meu principal trabalho foi planejar as unidades 
operacionais do Sesc do Estado de São Paulo. Um trabalho participativo, no qual o supervisor 
de planejamento, que era meu superior, coordenava uma equipe multidisciplinar que planejava 
as unidades do Sesc e eu trabalhava junto com ele, sempre buscando organizar aí todo o 
processo. 

O que representa o Serviço Social do Comércio na sua opinião, de maneira geral? 

Bom, o Serviço Social do Comércio tem uma importância histórica: em primeiro lugar, 
importância histórica por quê? Foi uma das primeiras organizações no Brasil, juntamente com a 
ACM e com o SESI, Serviço Social da Indústria, que começou a desenvolver programas de 
atendimento ao trabalhador voltados para o lazer, para o esporte, para atividades culturais e 
para o turismo. A importância do Sesc nesse sentido é que quando no Brasil poucos se 
preocupavam ainda no atendimento ao trabalhador com esse tipo de programação, já iniciou 
esse trabalho a partir de 1948: em São Paulo houve uma intervenção pioneira nesse sentido 
também, que foi a inauguração da colônia de férias em Bertioga, então chamada colônia de 
férias, que era o termo da época (que hoje já não se usa mais), num local privilegiado do ponto 
de vista da natureza naquela época e que oferecia hospedagem de 20 dias, era talvez a única 
oportunidade organizada de férias que era oferecida então para o comerciário em São Paulo 
durante aí o final da década de 40 e durante a década de 50. Então, a importância histórica do 
Sesc infelizmente ainda não foi devidamente reconhecida, devidamente avaliada e 
devidamente registrada, nesse sentido esse trabalho é muito importante porque ele vai, sem 
dúvida, levantar alguns aspectos que foram esquecidos ao longo do tempo. A própria 
instituição não se preocupou em registrar a sua história de uma forma organizada. Ela tem 
documentos, tem registros, mas isso não está sistematizado e organizado como poderia. Em 
segundo lugar, o Sesc hoje ainda tem uma importância na sociedade brasileira relativamente a 
possibilidade de oferecer programações socioculturais de lazer para a população. O Sesc 
trabalha, ainda trabalha, na maioria dos Estados com a programação diversificada, em que o 
lazer é oferecido das mais diversas formas, com atividades esportivas, recreativas, 
                                                           
155 Profissional transcritora contratada, Larissa Mattos. 
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associativas, turísticas, artísticas e assim por diante. Essa diversidade de programação é a 
grande riqueza da instituição. A sua importância relativa diminuiu. Por quê? Porque hoje os 
governos, quando eu falo governo eu estou me referindo não só ao federal, mas os governos 
estaduais e municipais hoje estão construindo rede de equipamentos de lazer em todo país. 
Nas grandes cidades, por exemplo, as instituições governamentais, o Estado, da Prefeitura já 
tem uma quantidade significativa de equipamentos, como em São Paulo, por exemplo, então o 
Sesc hoje não está mais sozinho nessa oferta, já é uma oferta pública; já há também uma 
oferta privada de fundações, associações ou de instituições mantidas por empresas como, por 
exemplo, o Instituto Cultural Itaú, o Centro Cultural Banco do Brasil, e já oferece uma linha de 
atividades muito parecida com a do Sesc, isto é, a oferta no país, felizmente, aumentou e se 
diversificou, porém, o Sesc ainda tem um espaço muito grande de atuação, de hoje para o 
futuro e que eu espero que continue aí num trabalho significativo nesse sentido. 

Pina, é possível dizer que o lazer e o turismo tornaram-se relevantes nas políticas e ações do 
Sesc? Você acha que é o que tem mais, é a área mais relevante nas políticas e nas ações do 
Sesc, o lazer e o turismo...? Qual a sua opinião? 

A história é interessante. Vou tentar dentro do possível fazer uma síntese histórica, perdoando 
o pleonasmo, uma síntese bem reduzida né. Desculpe o pleonasmo, mas enfim. Quando o 
Sesc começou a atuar, ele seguiu o seu nome, Serviço Social do Comércio, então começou a 
oferecer programas de serviço social, atendimento a família, atendimento a grupos, começou a 
fazer algum tipo de trabalho comunitário com atividades pensadas e desenvolvidas por 
profissionais de serviço social. É interessante que esses profissionais com a formação, 
entendiam de planejamento, de planejamento social, mas eles já entendiam do assunto, então 
eles começaram a planejar a sua ação e ao planejarem sua ação, perceberam que somente o 
atendimento em serviço social não era satisfatório, não atendia as carências da classe 
comerciária; foi então que o Sesc montou o seu serviço de atendimento odontológico e montou 
seu serviço de assistência médica. O serviço de assistência médica foi eliminado né, o Sesc 
parou com esse trabalho na década, por volta da década de 60, embora algumas regionais 
tenham mantido ainda por mais tempo. O serviço de atendimento odontológico continua até 
hoje e faz parte da área de saúde do Sesc. Também se pensou em serviços na área de 
nutrição, porque o trabalhador não tinha como se alimentar no seu horário de trabalho, tinha 
uma oferta reduzida de restaurantes e o custo era proibitivo; então o Sesc montou uma rede 
dos chamados Restaurantes do Comerciário, porém nesse trabalho foram constatando que os 
próprios comerciários apresentavam outras carências, por exemplo, eles pediam muito por 
atividades esportivas, foi então que o quadro do Sesc se enriqueceu com os profissionais de 
educação física, que foram contratados para desenvolverem atividades esportivas. A princípio 
nos locais que não pertenciam ao Sesc porque os centros sociais do Sesc não tinham 
instalações esportivas, então eles começaram a fazer essas atividades em outras instalações 
emprestadas da comunidade, foi aí que o Sesc trabalhou muito com a Associação Cristã de 
Moços né, quando usava as instalações da ACM para as atividades. Sentiu-se a necessidade 
de se construir também instalações esportivas, que foi uma segunda etapa da instituição, 
quando ela saiu do centro social, para equipamentos mais diversificados, que além das 
instalações para atividades sociais, passaram a incluir também instalações esportivas. Quando 
o Sesc optou por diversificar a programação desta forma, esses profissionais do serviço social, 
agora agregados com os profissionais da área esportiva, constataram, observaram no seu 
trabalho que no meio urbano havia outras necessidades, os comerciários procuravam por 
outras atividades e foi então que na década de 60 o Sesc de São Paulo optou pelo lazer como 
forma de atendimento, que era na época, uma ideia nova. Não que o lazer fosse novo, o lazer 
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é tão antigo, embora alguns discordem disso, mas é tão antigo quanto a civilização, porém 
pensar no lazer foi algo, inclusive desenvolver o lazer de um modo teórico foi um avanço que 
aconteceu sobretudo a partir da década de 50 nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá. 
Para isso o Sesc então trouxe alguns professores do exterior, o que ganhou mais notoriedade 
foi o professor Jofre Dumazedier, da França, e começou-se a pensar o lazer no Sesc em São 
Paulo, o Sesc de São Paulo; outros regionais também começaram a pensar no mesmo assunto 
e foi esse o início histórico, vamos dizer assim, da inclusão do lazer como a linha mestra da 
programação institucional para os seus beneficiários. 

Quem são as pessoas, Pina, que vivenciam o turismo no Sesc? 

Simples, no caso do Sesc de São Paulo, eu observei isso também no Sesc do Rio de Janeiro, 
o Sesc do Rio de Janeiro, quando eu comecei a trabalhar lá, em 2005, tinha cinco unidades 
para o turismo né, hoje parece que fechou uma, se eu não me engano a de Nova Friburgo foi 
destruída pela última catástrofe ambiental lá no Rio e parece que não foi reconstruída ainda, 
mas a mais importante é a de Nogueira, o Sesc de Nogueira no distrito de Itaipava em 
Petrópolis. Então eu observei isso em comum nessas duas regionais que eu trabalhei e por 
informações que eu tenho de outros contatos, em outras regionais também não é diferente, 
quem procura realmente o turismo nas unidades do Sesc é o comerciário, é o empregado no 
comércio que ainda hoje, mesmo com todas as mudanças que aconteceram no Brasil, melhoria 
do emprego, melhoria da renda, etc, etc, vê nas unidades do Sesc sua melhor possibilidade de 
passar as suas férias fora da sua cidade, tanto que a procura por essas unidades na 
temporada de férias é simplesmente absurda, a procura é muito maior que a demanda, do que 
a oferta, desculpa, tanto em Bertioga como no Sesc de Nogueira, no Rio de Janeiro, e assim 
por diante. É realmente o comerciário e sua família. Inclusive essas unidades de férias elas têm 
que passar por uma remodelação, o Sesc Bertioga já está fazendo isso, no Sesc Bertioga já se 
faz essa remodelação porque quando elas começaram seu trabalho, geralmente o comerciário 
era solteiro e ia em grupo, então os alojamentos eram pra grupos de 6, 10 pessoas, 10 colegas 
que ficavam num alojamento e 10 moças que ficavam no outro alojamento, ou então para 
famílias, as famílias eram grandes, tinham 5, 6, 7, 8, 10 membros. Hoje as pessoas já não 
viajam mais em grupos como antes, geralmente, com a mudança dos costumes, viajam em 
casais, o rapaz viaja com a namorada, a moça viaja com o namorado, mesmo que ainda não 
tenha se casado, isso hoje já é um comportamento socialmente aceito e as famílias 
diminuíram, então é pai, mãe, dois, três filhos, então com isso elas tem que ser remodeladas 
fisicamente, porque elas ainda têm espaços para grupos e hoje as pessoas não querem mais 
ficar em grupos, não é? Essa história do acampamento, isso é pra... é época, vamos ficar 
numa barraca num sei onde... Hoje as pessoas já querem um atendimento mais personalizado. 
Então Bertioga está fazendo uma profunda reforma nesse sentido, inclusive tem um custo 
muito elevado, tem que ser feito aos poucos e Nogueira também está sendo reformulada deste 
modo, que é justamente por causa dessa mudança, que é uma mudança muito interessante no 
ponto de vista social, econômico e cultural, a mudança da estrutura familiar que implica numa 
mudança qualitativa da demanda. 

Legal, ótimo. Qual a sua opinião, Pina, sobre o trabalho de turismo social na história do Sesc? 
Você já falou da parte do lazer então... Quando começou a existir a associação entre turismo 
social e o Sesc, essa ideia começa com Bertioga em 48, essa associação entre turismo social 
e o Sesc?  
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Bom, aqui eu vou dar a minha opinião, que provavelmente você na sua pesquisa vai encontrar 
opiniões diferentes da minha. O que foi curioso foi o seguinte: quando surgiu essa ideia do 
turismo social, eu não sei exatamente quando que ela surgiu e onde, pelo que me parece, pelo 
que tudo indica ela surgiu na Europa. Quando essa ideia do turismo social chegou aqui no 
Brasil, que foi na década de 80, começo da década de 80 que chegou, chegaram as primeiras 
ideias aqui no Brasil sobre turismo social... chegou até nós, o Sesc, o conceito de turismo 
social... Nós observamos que de um modo ou de outro o Sesc já havia trabalhado com turismo 
social, quer dizer, a própria criação dessas colônias de férias, de Bertioga, de Nogueira e de 
outras mais, que Nogueira foi se não me engano a segunda colônia de férias e foi inaugurada 
pelo próprio presidente Getúlio Vargas. Num documento publicado pelo DN, sobre a história da 
instituição, uma pequena enciclopédia em fascículos, tem uma foto lá do Getúlio Vargas 
inaugurando a colônia de Nogueira. Essas instalações para o turismo, na verdade já trabalhava 
com enfoque de turismo social, que era o quê? Proporcionar oportunidades para que as 
pessoas que não tinham recursos para recorrer ao turismo convencional pudessem viajar. 

A próxima pergunta você já respondeu, que é: o que é turismo social em sua opinião? Então já, 
essa é a ideia...  

Essa é uma ideia, uma ideia até bastante simples, né, mas enfim, então não foi pretensão dos 
técnicos do Sesc, mas o comentário entre os funcionários do Sesc na época foi: de um modo 
ou de outro nós já fazíamos turismo social, porém havia um problema, como eu disse antes, a 
oferta dessas instalações era reduzida, não atendia a demanda, então surgiu a pergunta: como 
é que nós vamos atender essa demanda tão grande? E havia uma outra questão que é 
clássica no turismo, que é a famosa temporada. Tanto no caso de Bertioga, como de Nogueira, 
como das outras instalações que foram construídas nos outros regionais, Minas Gerais e assim 
por diante, você tinha uma procura imensa na época de temporada ou nas épocas de 
temporada e você tinha uma procura reduzida fora dessas épocas, e por mais esforço que 
você fizesse você não conseguia lotá-las nos períodos de abril, maio e assim por diante, 
porque? Porque as pessoas não saem de férias nessa época, por uma razão muito simples, 
porque as férias sempre foram vinculadas ao sistema escolar. O comerciário de modo geral 
estudava a noite, de modo geral estudava a noite, creio que ainda estude a noite, então ele não 
podia sair de, não podia viajar nos meses de aula e os que tinham família, por questões óbvias, 
também não podiam. E aí, que veio essa ideia: como é que nós podemos, por exemplo, levar 
pessoas para Bertioga fora de temporada? E a segunda: como é que nós vamos atender 
aquela demanda reprimida nos períodos de temporada? Foi então que o Sesc devagarzinho 
em São Paulo, lentamente, com muito cuidado, começou a fazer algumas excursões, montar 
algumas excursões, por exemplo, excursões que saíam de uma cidade de interior pra Bertioga 
em abril, maio, ou na época de temporada, excursões que saíam para algum local de férias 
menos procurado, onde era possível se obter um custo menor e também um trabalho com as 
pessoas que normalmente, que habitualmente não dependem do circuito escolar para saírem 
de férias, por exemplo, comerciários que já tivessem filhos crescidos, então eles podiam ir, 
aposentados, trabalho com terceira idade. O trabalho com turismo social foi mais ou menos 
concomitante com o trabalho com terceira idade, embora ele tenha começado antes, porém 
quando a ideia do turismo social começou a ser trabalhada no Sesc, já existiam grupos de 
terceira idade em todas as unidades, no caso do Sesc São Paulo, então não foi difícil chegar 
pra esse grupo e oferecer esses programas e eles aderiram ao programa porque justamente 
era aquilo que eles queriam; como a aposentadoria no Brasil era, é baixa, num valor baixo, 
continua baixo, de repente essa alternativa era a única viagem que eles tinham pra passear, 
com a vantagem no caso para o Sesc, que organizavam os programas, que eles podiam obter 
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um custo mais baixo nos locais turísticos, justamente porque iam fora de temporada e eram até 
bem vindos porque traziam uma demanda com a qual esses locais ainda não estavam 
habituados. “Ó, temos aqui um grupo para vocês e...” Então era ótimo pra eles e também para 
os hotéis. 

Você desenvolveu tão bem que já respondeu a pergunta: você acha que o Sesc faz ou fez 
turismo social? Você já desenvolveu. E também, quando começou a existir a associação entre 
o turismo social e o Sesc, também já desenvolveu bem. 

Tem uma pergunta que eu acho que é importante: qual sua opinião sobre a relação que se 
estabeleceu entre o Sesc-São Paulo e a Organização Mundial de Turismo Social, que era na 
época Bureau Internacional de Turismo Social? Era o BITS,  

É o BITS.  

Agora é organização? Como é que chama?  

Virou, de BITS foi pra OITS, tirou o Bureau, entrou Organização.  

É, vou entrar lá na internet.  

Qual a sua opinião sobre essa relação que se estabeleceu entre o BITS e o Sesc-São Paulo? 

Olha, neste caso, vou falar, sinceramente não sou a pessoa mais indicada para dizer como é 
que está a relação hoje. Eu posso dar uma indicação de como ela se iniciou. Foi justamente lá 
no setor no qual eu trabalhava, na assessoria técnica de planejamento, o superintendente, no 
caso era o coordenador né, era o professor Dionino Cortelazi Colaneri, que depois foi diretor 
regional do Sesc do Rio, e ele, o professor Colaneri, era uma pessoa extremamente bem 
informada e foi ele que teve contatos, não me recordo agora como foi o primeiro contanto, mas 
foi ele que teve com o contato com o BITS; se não me engano, a sede é na Bélgica, em 
Bruxelas e ele fez esse contato com o BITS e ficou assim interessadíssimo, porque ele era 
uma pessoa, é ainda, uma pessoa que se interessa por tudo, e ficou interessado em estreitar, 
aumentar ou de uma forma ou de outra colocar o BITS em contato com o Sesc de São Paulo e 
ele realmente foi a pessoa que fez esse contato direto entre o BITS e Sesc de São Paulo. 
Então durante o tempo em que ele trabalhou no Sesc, até em 1998, ele manteve esse contato 
com o BITS e foi evidentemente, esse contato que ele fez, foi repassado para as pessoas que 
trabalham com turismo no Sesc. Então o Sesc fez, eu não me recordo agora assim de algum, 
algum exemplo específico, mas o Sesc fez várias, desenvolveu várias ações com o BITS. 

Agora, mais atualmente, chegou a fazer um congresso ano passado, no Sesc-Consolação, 
junto com o BITS.  

Eu posso te dizer então, até 2003, quando eu saí, que havia esse relacionamento, aí já não 
estava mais com o Dionino porque ele não estava mais lá e eu também já não participava 
mais, porque aí as pessoas que atuam com turismo, possivelmente a Flávia, se encarregaram 
desse trabalho e como se desenvolveu a partir daí realmente não tenho mais informação. 

Amanhã ela continua essa história comigo. Ótimo Pina.  

Aí você vai pegar isso com o Dionino, ele vai te dar... Foi exatamente isso que aconteceu, ele 
viajando e tal, não sei, não lembro, ele vai te dizer, não sei dizer como é que foi esse contato. 
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Eu sei que um dia ele chegou, “Ah, o BITS, tal não sei o que, tenho informações... Inclusive o 
Sesc se inscreveu como membro do BITS, passou a fazer parte como membro do BITS.  

Ótimo, ótimo.  

Eu te dei um pedaço sólido, mas o Dionino com certeza vai te contar melhor. Tá perfeito! 

Qual o papel, Pina, do Departamento Nacional do Sesc? O chamado Sesc-DN, sediado lá na 
Barra da Tijuca, no Rio.  

O papel, o Sesc DN por estatuto é o órgão normativo. Ele se encarrega de supervisionar a 
ação dos departamentos regionais para que esses cumpram a missão e as finalidades da 
instituição. Ele tem um papel ativo nos regionais de, digamos, de menor capacidade 
econômica, porque também por estatuto, 20% da receita do Sesc vai para um programa que é 
administrado pelo Departamento Nacional e o Departamento utiliza então esses recursos nos 
regionais de menor renda, onde a receita compulsória é menor. Então constrói unidades, 
contribui com programações e assim por diante e conforme o caso, também o Nacional 
também, o Departamento Nacional também lança alguns programas de alcance nacional. Você 
entrando no site lá do Nacional você vai ver quais são os programas hoje, de alcance nacional. 
Porém, a intervenção dele é sempre no sentido de acompanhar pra ver se a missão e as 
finalidades estão sendo cumpridas, né, e se necessário fazer alguma intervenção quando há 
uma irregularidade grave, como está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, agora, se não 
houver nenhuma irregularidade ele funciona como órgão de apoio e fomento, ajuda, colabora 
com os regionais quando eles precisam, quando eles solicitam e desenvolve, colabora também 
com o processo de formação de pessoal, né, e assim por diante. É... contribui com difusão de 
idéias, por exemplo, o Departamento Nacional também apreciou essa questão do lazer e 
considerou que o lazer era importante, como uma linha programática e adotou o lazer como 
uma linha programática, você pode ver e constatar isso também no site. O Departamento 
Nacional se aliou ao Departamento Nacional do Sesi e com o apoio do Ministério do Trabalho, 
eles realizaram em 1975, em agosto de 75, o Primeiro Encontro Nacional de Lazer do Brasil, 
inclusive existem esses anais, a biblioteca do Sesc-São Paulo tem e se eu não me engano, a 
biblioteca do Departamento Nacional também tem esses anais. Foi assim, primeiro Encontro 
Nacional, primeiro evento importante sobre lazer no Brasil foi realizado pelo Sesc e pelo Sesi, 
por intermédio do seus dois departamentos nacionais. Então é um departamento que sempre, 
que está de modo geral presente na ação do Sesc, de modo indireto, sempre agindo 
indiretamente com alguma programação de caráter nacional. 

Eu sei que você já não tá mais no Sesc, tá aposentado, mas como você vê o turismo sendo 
desenvolvido no Sesc? Assim, eu tenho como foco as duas regionais, São Paulo e Rio e 
também o Departamento Nacional, são meus focos de análise. Como você vê o turismo hoje 
sendo desenvolvido no Serviço Social do Comércio? 

Bem, agora eu estou, embora tenha saído do Sesc-São Paulo em 2003, como eu trabalhei seis 
anos no Sesc, no Sesc do Rio de Janeiro e lá a situação é semelhante, ou melhor, era 
semelhante até os últimos dois anos em que houve um problema de gestão por parte da 
presidência da instituição... A opinião profissional que eu tenho é que o Sesc sempre 
desenvolveu um bom trabalho nessa área e é um trabalho cada vez mais necessário porque... 
não é preciso ir muito longe, não é preciso ser um conhecedor do assunto para saber que hoje 
o turismo é uma das principais atividades da nossa civilização. Todo mundo viaja, todo mundo 
quer viajar e o direito ao turismo é um dos direitos sociais básicos, no meu ponto de vista, as 
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pessoas têm todo direito de... as nossas sociedades têm de dar acesso às pessoas para que 
elas possam viajar, passear, conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, conhecer 
outras cidades, outras civilizações e assim por diante. Então é um trabalho fundamental e que 
o Sesc tem feito de modo geral em todos os seus regionais. Recentemente tive em São Luis do 
Maranhão para o Encontro Nacional de Lazer e Recreação que foi sediado lá e no Maranhão, 
eles têm uma bela unidade de férias, é bem construída, se não me engano foi construído com 
auxílio do Departamento Nacional, então é um trabalho importante e que no meu modesto, sem 
nenhuma demagogia, ponto de vista, deve ser continuado pelo Sesc pelos próximos, pelas 
próximas décadas, não vai deixar de ser atual nunca esse trabalho. 

Vou trazer uma questão assim... Pontos fortes e fracos do turismo no Sesc? Pontos fortes você 
já trouxe, assim, quais que você considera os pontos fracos do turismo no Sesc? Ou pontos 
fortes se tiver mais algum... 

Um ponto forte que eu não citei, mas que está presente tanto na preocupação do 
Departamento Nacional como, por exemplo, nas preocupações do departamento de São Paulo, 
da regional de São Paulo, foi uma preocupação do departamento regional do Rio de Janeiro, 
hoje não é mais, mas foi, é que o turismo social no Sesc é bem embasado do ponto de vista 
teórico e programático, os profissionais do Sesc têm realmente a intenção de fazer um trabalho 
com uma boa base referencial, justamente para que esse trabalho seja o mais profissional 
possível e o mais cuidadoso possível também, então esse é mais um ponto forte. Ponto fraco é 
que a rede Sesc ela não tem ainda a capacidade para atender, digamos, uma parte ponderável 
da demanda, por isso surgiu o turismo social, para atender essa demanda reprimida, entretanto 
ela fica muito sujeita as circunstâncias do mercado em termos de custo, em termos também de 
oferta, nem sempre as ofertas estão bem localizadas, né, como resolver essa questão? 
Primeiro aumentar a rede física é muito complexo porque envolve altos custos, né talvez uma 
associação maior entre os próprios, entre os próprios regionais do Sesc, isso já é feito com 
alguns regionais, algumas regionais já fazem um trabalho integrado muito interessante, São 
Paulo procura fazer muito isso com os outros regionais, vê com regional de Minas: quando é 
que vocês tem vaga aí nas suas unidades? Aí manda as pessoas pra lá. Vê períodos mais 
ociosos, pra poder oferecer... Períodos mais ociosos... é, e assim por diante. Já fazia isso com 
o Rio, deixou de fazer por causa do Rio de Janeiro, não por causa de São Paulo, então, há 
uma integração maior talvez com outras organizações que atuam na área, é uma ação no 
sentido de tentar reduzir os custos do turismo no Brasil, que são muito elevados, os custos 
básicos dos preços no Brasil são até proibitivos em muitos casos, esses custos precisam ser 
reduzidos e aí foge ao alcance dos profissionais, é uma ação a ser desenvolvida pelas 
lideranças, né, junto aos próprios órgãos governamentais e as instituições que atuam na área 
do turismo, as associações dos hoteleiros e assim por diante. Realmente o custo do turismo no 
Brasil é muito elevado, precisa ser reduzido, esse custo, ele em si é proibitivo, o Sesc tenta 
encontrar alternativas dentro dessa situação, mas às vezes fica difícil uma instituição isolada 
conseguir mudar alguma coisa nesse ponto, nesse sentido. 

Existem diferenças entre o Sesc-Rio e o Sesc-São Paulo, essas duas regionais? Se sim, 
quais? 

Bom, a princípio, há 5 anos atrás eu poderia dizer que elas eram muito assemelhadas, né, hoje 
as diferenças são radicais. O Sesc de São Paulo é uma instituição extremamente bem 
administrada, muito bem conduzida, com a programação muito bem definida, com 
continuidade, que é o fundamental, as pessoas hoje discutem o que vão fazer em 2014, 2015, 
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2016, o que é que a instituição vai oferecer, há um planejamento da expansão física que foi 
iniciado no final da década de 60 e que foi consolidado na década de 70 e que continua até 
hoje de forma que... Semana passada acho que foi inaugurada uma nova unidade. Nova 
unidade, em Sorocaba, Sesc Sorocaba. Então o Sesc sabe exatamente que unidade nova ele 
que vai ter daqui a 5, daqui a 6 anos, já tem já, recursos para isso, já sabe como é que vai 
funcionar, enfim... e o Rio de Janeiro ia pelo mesmo caminho mas isso aí, como dizem os 
advogados, sofreu uma solução de continuidade, um termo aí próprio para isso. Então hoje a 
diferença é que há um impasse na gestão, no Sesc por parte da presidência mesmo, então já 
não dá pra comparar mais as instituições. O Sesc-São Paulo continua, o Sesc do Rio nós não, 
hoje eu não, não posso dizer que ideia que eu tenho do que vai acontecer, infelizmente. Vejo 
outros regionais também bem administrados no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná etc, e 
agora no Maranhão, o Sesc do Maranhão num processo muito interessante que é evolução, 
então é fundamental que aconteça em todos os regionais. Um regional que tropeça, ele afeta 
toda a rede e afeta todo o sistema. Por isso que eu vejo com consternação, por apreciar muito 
o Sesc, trabalhei lá, foi o local em que eu trabalhei minha vida inteira ou quase a minha vida 
inteira, trabalhei 5 anos em outros lugares, mas é com consternação que eu vejo isso 
acontecendo, e como eu disse antes, eu vejo, para mim ainda, opinião pessoal mesmo, há um 
grande espaço para o Sesc na sociedade brasileira nas próximas décadas, é uma questão 
deles saber ocupar esse espaço com oferta de atividades consistentes, unidades consistentes 
e com uma oferta consistente e coerente com as mudanças e transformações que observamos 
hoje na sociedade brasileira. Mudanças que já vem acontecendo há 30 anos, elas não são de 
hoje, não são de ontem, são mudanças a médio e longo prazo mesmo, que foram, digamos, 
consolidados com a constituição de 88, na qual o lazer e o turismo foram colocados como 
direitos sociais, por isso o tema do próximo Enarel em Minas Gerais no ano que vem, e que 
com certeza vão continuar pelas próximas décadas e o Sesc tem que estar atento para saber 
se adaptar a essas mudanças e saber planejar uma oferta como ele fez, uma oferta de serviços 
como ele fez nos anos, nas décadas anteriores. 

Perfeito. Sobre o Sesc-Rio, realmente é uma pena. A história que tem a unidade, é uma das 
primeiras, na época Sesc-DF quando era capital. Eu tive semana passada no Sesc-DN e eles 
lá tão pensando, tão buscando se consegue até fazer uma intervenção na regional, que é 
complicado né... Intervenção é o passo mais complicado de todos.  

Deve ser muito, eu imagino. 

Pina, última pergunta, você que trabalhou tantos anos no Sesc... Como você vê a qualidade 
dos profissionais de todos os níveis que trabalham no Serviço Social do Comércio? 

Bom, eu sou meio suspeito para falar porque eu sou um pouco exemplo disso, né, não 
exemplo da qualidade, mas exemplo do processo de formação. Porque desde a sua origem em 
1946 e nessas etapas todas que eu resumi muito rapidamente, o Sesc sempre se defrontou 
com a questão da capacitação da mão-de-obra, porque existiam os profissionais de serviço 
social, existiam os profissionais de educação física, quando criou a parte de esportes, existiam 
profissionais muito bem qualificados na área de saúde, quando respondiam pra área de saúde, 
para área de alimentação a ação do Sesc coincidiu com início da formação em graduação de 
profissionais nessa área, área de nutrição, então foi uma coincidência feliz aí. As primeiras 
escolas de nutrição foram montadas no Brasil e o Sesc aproveitou muito essa, essa formação. 
Agora para atuar com atividades artísticas, com atividades de lazer em geral, etc, sempre 
houve uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais diretamente preparados para 
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isso, então que fez o Sesc? Passou a recrutar profissionais com as mais diferentes formações 
e a desenvolver um programa de formação interno, foi o que aconteceu comigo. Sou graduado 
em Ciências Econômicas e o Sesc me formou para trabalhar com lazer, então o Sesc tem uma 
história muito rica nessa formação. Gostaria que alguma pessoa que fizesse mestrado, 
digamos, ou doutorado nessa área de recursos humanos, talvez seria engenharia de produção, 
não sei bem, fizesse um estudo nesse sentido, ou o próprio Sesc fizesse isso, porque o Sesc 
sempre teve problemas muito fortes de formação e de preparação de mão-de-obra para atuar 
com as suas programações. Na área do turismo também? Inclusive na área do turismo. Por 
quê? As faculdades de turismo também são recentes no Brasil, então antes de encontrar 
profissionais já qualificados, o Sesc teve que preparar as pessoas que atuavam lá dentro, hoje 
não, hoje tem faculdades de turismo, tem curso de graduação, mestrado e doutorado em 
turismo pelo Brasil todo, em hotelaria, o próprio Senac tem excelentes cursos de hotelaria, 
então hoje já é uma mão-de-obra qualificada nessa área, mas o Sesc sempre teve esse 
cuidado, inclusive o Sesc-São Paulo, talvez tenha sido o primeiro a ter o profissional chamado 
de animador sociocultural no seu quadro; a ideia de animação sociocultural também surgiu na 
Europa, também é recente, surgiu no pós-guerra, foi trazida para o Brasil, mas aqui ainda não, 
enfim, ainda é incipiente, mas na França, por exemplo, já é uma profissão regulamentada pelo 
governo, quer dizer, é uma profissão oficial, digamos assim. Na Bélgica, na Espanha, em 
Portugal, na Suíça, em vários países europeus, enfim, o animador sociocultural hoje já é um 
profissional, e aí tem o animador sociocultural que trabalha com turismo, animador turístico, 
quer dizer, é uma evolução nesse sentido. Não que eu ache que o Brasil deva imitar e seguir o 
mesmo caminho, mas enfim. O Sesc quando teve informações sobre esse profissional, o 
animador sociocultural, e quando foi buscar também os conceitos e a metodologia da animação 
sociocultural no exterior, nem procurou, isso é seu trabalho, então é uma instituição que 
sempre se manteve num quadro de evolução no ponto de vista conceitual metodológico e etc. 
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADA – Flávia Roberta Costa 

 

É pois é, ata de reunião ou cartela de... A gente não imaginava que isso em algum momento 
um pesquisador ia achar interessante e tal... 

É... Era uma outra visão das coisas né e o Sesc é uma instituição muito do fazer mesmo, 
pensar também mas a gente tem muito essa coisa de fazer atividade, de ter o público e tal, 
então, isso antigamente não era uma coisa muito relevante, você ter registro, há pouco tempo, 
assim, a gente começou a dar um valor institucionalmente né, um valor maior pra isso, o Centro 
de Memória é bem recente, deve ter talvez uns quatro anos, se tanto assim, acho que por aí. 

Ele [Pina] queria fazer, foi contratado pra fazer isso no Rio né, mas aí enfim, a coisa no Rio tá 
complicado, tá diferente, tava formando um Centro de Documentação, de Pesquisa. 

Você sabe que por exemplo, do turismo social, não sei se alguém já te contou essa história, 
mas o turismo social é de 48 aqui né, a gente começa a contar com a inauguração do Sesc 
Bertioga, mas não tinha um programa ainda de turismo social, só aconteceu só, essa 
sistematização só em 78, começou a ser feito, foi um grupo de técnicos aqui da sede que se 
reuniu pra estudar a questão do turismo social, como ia acontecer no mundo e fazer realmente 
um programa, transformar isso num programa que desse diretrizes únicas e tal e escreveram 
um documento. Esse documento não existe mais, a gente não sabe onde ele tá, a gente só 
tem documentos que fazem referência a esse primeiro documento. Décadas depois, assim... 
Não, nem tanto tempo depois, mas um, talvez uns de 8 anos depois, 5 anos depois, e foi uma 
pena enorme a gente... E foi muito engraçado, no dia isso, que eu falei que a gente não tinha, 
as pessoas ficaram: “não, mas tudo bem, tem um texto...” Eu falei: não, tem o texto original, 
tinha uma relevância isso né, você guardar o texto original, faz parte dessa mentalidade 
anterior né.   

É verdade, tranquilo.  

Mas vamos lá! 

Vamos. Então, a pesquisa, ela tem o objetivo de investigar a origem, constituição e 
implementação da ideia de turismo social e suas experiências no Sesc, sobretudo nos 
regionais de São Paulo, Rio e vou pegar também o Departamento Nacional, que compõe 
diretrizes e tal. Só pra começar então, pra seguir aqui um roteirozinho que eu fiz, qual seu 
nome completo? 

Tá. E seu cargo atual? 

Sou gerente adjunta de programa socioeducativos, que é a gerência onde tá subordinada i o 
programa de turismo social, é um dos programas que a gente usa. 

Tá. Qual a função do seu cargo? 

Então, a gerente, os gerentes adjuntos, as gerências são gerenciadas por gerente e gerente 
adjunto e nessas gerências estão ligadas as, os programas de maneira geral que o Sesc 
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desenvolve na, como atividades nas unidades. Então nossa função aqui na Gepse por 
exemplo, que é onde eu tô como adjunta, a gente tem subordinado a ela são cinco programas: 
de diversidade cultural, de sustentabilidade, educação infanto-juvenil, valorização social e 
turismo social, todos esses programas estão na mesma gerência, assim como tem outros, por 
exemplo: gerência de ação cultural, gerência de sus... Desenvolvimento, cada uma delas tem 
um foco de atuação. Então, a minha função basicamente é dar assistência a gerente né, mas e 
coordenar esses programas né, dando diretrizes, “supervisionação” das unidades, em linhas 
gerais é isso que a gente faz aqui. Legal. E aí a gente têm coordenações pra cada um dos 
programas, a Silvia, a Denise e a Leila são da coordenação de turismo social, são as 
assistentes que coordenam mais diretamente cada um dos programas.   

Você acha que eu conseguiria um organograma pra ter ideia como é que é feito essa 
separação dentro do Sesc-São Paulo?  

Sim, a gente pode mandar, deixa anotar aqui pra não esquecer. Organograma geral do Sesc 
né, não especificamente da Gepse? É. Ele tem, o turismo social sempre foi ligado a Gepse, 
então é entendido desde sempre como uma ação socioeducativa.  

Legal. Seria ótimo. Eu pedi também lá no Departamento Nacional, eles têm também o 
organograma deles. Acho que o regional do Rio também tem um organograma diferente, é 
legal, eu gosto de ver. Interessante como funciona isso. 

É um pouco a função. A gente tem função pras unidades no Estado, que o Departamento 
Nacional tem com relação às regionais, então é um pouco isso das diretrizes mais gerais, as 
linhas de atuação, definir linhas de atuação, supervisionar como essas diretrizes são 
encaminhas pelas unidades em forma de atividades né...  Mais nesse sentido mesmo, tanto no 
Departamento Nacional quanto nas administrações regionais, as gerências técnicas e tudo. 
Isso acontece pras áreas administrativas também, engenharia, manutenção, é uma estrutura 
similar. 

Legal. Flávia, o que representa o Serviço Social do Comércio assim na sua opinião? 

Em termos gerais ou de turismo? Esqueci o nome disso...  

Em termos gerais. 

Bom, eu acho que ele tem uma representatividade, não é diferente, mas é uma 
representatividade, como é que vou dizer, é mais representativo em alguns Estados, de 
algumas maneiras do que em outros. A gente aqui em São Paulo tem uma presença muito 
forte na capital e no interior e acho que por conta dessa questão de ação cultural né, que foi 
uma linha de atuação que o Sesc-São Paulo decidiu adotar na década de 80, depois na 
década de 90, com mais força né. Aqui pra São Paulo talvez seja o mais importante agente 
cultural da cidade e da cidade de interior muito mais representativo que aqui na cidade. Isso é 
o que aparece mais na mídia né, porque são grandes eventos... Essa questão também das 
ações socioeducativas também são muito presentes né, pras comunidades, principalmente nas 
comunidades de entorno das unidades né. Se você pegar, por exemplo, o turismo social é uma 
ação muito forte né, que às vezes passa despercebida do público em geral, mas tem uma 
presença bastante forte no Estado e que se você for olhar uma população que não tem acesso 
as viagens, isso fica mais, viagens que o mercado desenvolve, isso fica mais presente ainda. A 
questão de alimentação por exemplo, que é uma, muitos lugares a alimentação, várias 
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unidades aqui da capital, serve alimentação subsidiada, então pros trabalhadores daquela 
região é muito importante. O atendimento odontológico, que é só pra comerciários, que é muito 
subsidiado né, então permite que pessoas que realmente não iriam ao dentista tenham um 
tratamento de saúde bucal. 

Ainda é forte?  

Bastante forte.  

Essa oferta?  

Tem toda parte de terceira idade também que foi um programa pioneiro também no Estado de 
São Paulo e acho que no Brasil mesmo, de atendimento, de dar um atendimento que reintegre 
esse idoso à sociedade, aquele que já tá fora. Porque a sociedade se move por conta do 
mercado de trabalho, então o idoso uma vez aposentado, ele se sente fora dessa 
movimentação. Então foi importante, o programa da terceira idade foi, hoje a importância se dá 
de uma outra forma, mas quando ele nasceu era o único programa que existia de atendimento 
a terceira idade. O Mesa Brasil, não sei se você conhece. Não. Que é de segurança alimentar, 
que é um trabalho de, a gente fala que retira de onde sobra e leva pra onde falta, então tem 
uma série de doadores que são, de alimentos né, que são cadastrados no Sesc, esses 
doadores recebem uma ação de educação também, pra minimizar desperdício, pra tratar 
melhor essa questão do que realmente sobra nessa produção, então por exemplo, o 
CEAGESP é um grande doador. Porque o que sobra da venda eles destinam pro Sesc e o 
Sesc faz essa intermediação entre quem tá doando e instituições que não tem acesso a 
financiamento ou até às vezes educação pra trabalhar com essas questões alimentares. Então 
instituições que trabalham com crianças e idosos, em regiões bem carentes, então recebem 
essas doações com trabalho também de educação pra essa questão alimentar de qualidade no 
tratamento dos alimentos e do que consumir né, do que é bom consumir no ponto de vista da 
saúde né. 

Isso é algo do Sesc-São Paulo ou tem outras regionais? 

Começou aqui no Sesc de São Paulo e depois foi acampado pelo Departamento Nacional e 
isso está presente, não vou saber dizer quantos Estados, mas acho que uma grande parte do 
Brasil ele já está presente. Então às vezes o que dá mais visibilidade são essas questões 
culturais mesmo, de grandes eventos, teatro, música, mas essa outra parte que a gente chama 
de socioeducativos é uma parte uma parte muito importante também do Sesc. 

Qual a sua opinião sobre o trabalho em geral realizado pelo Sesc, já respondeu. É possível 
dizer que o lazer e turismo tornaram-se relevantes nas políticas e ações do Sesc? Você 
também dialogou um pouco, mas você acha que é possível dizer que o lazer e o turismo 
tornaram-se importantes nas políticas e ações do Sesc? 

Eu acho que sim. Eu acho que se a gente falar do Sesc de maneira geral e mais a questão do 
turismo, aqui no Estado de São Paulo se dilui um pouco né, porque é um Estado onde tem uma 
oferta muito grande de agências operadoras de turismo, a CVC tem um preço fortíssimo e é 
uma operadora que consegue fazer ainda preços mais baratos e oferecer, dependendo da 
qualidade que é oferecida, mas oferecer para um público que não viajava tanto antigamente 
né. Agora noutros Estados, se você pegar Estados como Rondônia, Piauí, Acre, que são 
Estados menores, isso é muito forte, tanto a questão de excursões, passeios, quanto a questão 
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de hospedagem, você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro tinha um projeto muito bonito há um 
tempo atrás, que era de hospedagem de pessoas, no Sesc-Copacabana, de pessoas da 
própria cidade que nunca tinham ficado hospedados num hotel. Legal, não sabia. Então era 
passar um final de semana. Era bem, acho que agora não tem mais, mas era um projeto bem 
bonito, chamava acho que “Nós em Copa”, alguma coisa assim, não me lembro...  

Com preços bem...  

Muito baixos, muito subsidiado... Então essa função de permitir que as pessoas tenham 
acesso, de trazer essa questão do, tanto lazer quanto do turismo pra vida de pessoas mais... 
Como diz lá atrás o texto do turismo social, economicamente débeis, horrível isso né (risos), é 
importante assim, foi muito importante acho que pro Estado de São Paulo e acho que muito 
importante pro resto do país também. 

Legal. Quem são as pessoas, Flávia, que vivenciam o turismo no Sesc? 

Bom, a gente tem um público que é bastante diversificado, acho que tem, depende da atividade 
que a gente oferece. E aí vou falar aqui pelo Sesc de São Paulo que os outros aí tem 
realidades diferentes né. A gente tem um programa, acho que a Silvia te passou, a Denise te 
passou uns documentos de referência e tal, o programa a gente tem algumas linhas de 
atuação. O Sesc-Bertioga que é a linha de hospedagem social, a gente tem um público que é 
um pouco diferenciado do resto do programa de turismo. Então lá a gente vai ter famílias, 
terceira idade muito presente, casais, famílias, casais jovens com crianças menores, na alta 
temporada a gente tem muito adolescente também, período de férias né, então tem uma 
facilidade maior. Nas excursões e nos passeios a gente também tem uma presença da terceira 
idade, que é uma presença muito marcante no Sesc até por conta desse programa que a gente 
tem específico pra esse grupo etário. A gente ainda em excursões e passeios, tem pouca 
presença de crianças porque não é culturalmente uma tradição no Brasil né a criança viajar a 
não ser que seja com os pais, mesmo adolescentes também né, então isso é um pouco menor, 
a presença dessas faixas etárias é um pouco menor. A gente tem muita mulher, por conta de 
ter terceira idade a gente tem muita mulher porque ou viúvas ou senhoras que os maridos não 
querem viajar e ficam em casa e elas vão viajar com o grupo. 

As mulheres na terceira idade participam, são mais ativas nas atividades... 

De maneira geral é um público classe média baixa, eu diria. A gente tem um público bastante 
grande que ganha até 5 salários mínimos, tem uma intenção em turismo social, mundial 
mesmo, de atender esse público que é mais economicamente mais, tem uma restrição 
econômica maior. Em alguns lugares tem uma questão que é até 3 salários mínimos, a gente 
acha que é impossível ter três salários mínimos e alguém viajar de uma maneira razoável, a 
não ser que seja essas excursões mais informais, que são mais... É, é verdade. Então até, a 
gente 5 salários mínimos é o nosso público preferencial de atendimento e realmente a gente 
fica bastante nessa faixa mesmo. Claro que assim, o Sesc atende o comerciário, então é desde 
o comerciário muito baixa renda até o comerciário que pode ser diretor do Pão de Açúcar, é 
óbvio que esse comerciário diretor do Pão de Açúcar vai viajar de outras formas e acaba não 
viajando pelo Sesc, mas por exemplo, você pode encontrar, lá no Sesc Bertioga você encontra, 
tem algumas pessoas de faixas econômicas mais altas hospedadas lá. 
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É verdade, trabalhei lá 3 meses numa temporada. No Bertioga? 2004, faz um tempinho, foi 
bem legal. Trabalhei num programa de, programação, setor de programação que eles 
chamavam lá. 

Mudou bastante, viu, você já foi pra lá? Não, desde 2004 que não volto. Precisa ir, porque 
mudou bastante, a gente tá reformando os conjuntos, programação mudou, tem um contato 
maior com a comunidade, tá bem bacana. 

Quero até rever o pessoal que trabalhei né. Legal.  

Você lembra quem que foi? Porque mudou bastante a equipe... 

O responsável pela programação era um sociólogo, José... 

Zé Henrique? Ele tá trabalhando aqui agora. Ele é gerente adjunto da gerência de 
desenvolvimento físico e esportivo. Legal, legal. Tem várias mudanças, nesse período teve 
algumas assim... 

De profissionais mais antigos, tinha o Luis, acho que era Cidão, se não me engano. 

Ah, também já não tá mais, não ele se aposentou inclusive. Ah não, Cidão não, tô fazendo 
confusão com outro. Cidão tá no interior, agora não vou me lembrar que unidade.  

É, preciso rever esse pessoal, foi muito legal os três meses lá, foram bem legais. 

Então, você deve ter percebido lá que tem uma presença também de outras faixas assim, né.  

Tem, eu vi isso, bem diversificado.  

Não, então não é uma coisa que a gente restrinja né, que a gente possa falar: olha, quem 
ganha mais de tantos salários mínimos não vá. A gente tem um foco nesse público de renda 
mais baixa, mas, e é aberto também pra usuários então acontece de vir gente de todo tipo na 
verdade, que veio em busca de um turismo na verdade que é entendido com o turismo de 
qualidade com relação aos conteúdos inclusive, que são trabalhados não só com a qualidade 
operacional. Então mais do que ser barato, acho que o que motiva as pessoas a procurarem o 
Sesc, obviamente que ser barato também né, mas ter essa questão de um conteúdo 
aprofundado, bem trabalhado. 

É verdade.  

Com o crescimento da CVC e de outras agências que têm um apelo mais popular assim, a 
gente, é muito difícil pra gente ter essa, é uma concorrência desleal na verdade né, porque o 
volume que eles tem é imenso, mas é imenso. Eles conseguem preços que a gente, e de 
formas que às vezes a gente não compactua com a forma de trabalhar.  

Em relação aos fornecedores, a qualidade do que é oferecido...  

E de quanto é pago né, a gente acha que tem que ter um relacionamento justo né, uma ação 
que seja harmoniosa com os fornecedores inclusive né, porque não é justo a gente falar 
desses conceitos todos de sustentabilidade, de ética no turismo e tudo mais e explorar o 
fornecedor. A gente é uma das poucas instituições, agências, operadoras que trabalham com 
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guias contratados e que paga a tabela indicada pelo sindicato, a gente faz questão disso, sabe, 
é um princípio isso pra gente. 

Tá ótimo, vou até aproveitar. Qual a sua opinião sobre a relação que se estabeleceu entre o 
Sesc-São Paulo e o BITS, que agora é OITS, Organização Mundial de Turismo Social? 

Então, a gente, o Sesc-São Paulo foi o primeiro membro das Américas né a se filiar a OITS. 
Pra gente sempre foi muito importante assim, porque foi uma forma lá atrás, desde lá atrás, 
desde 80, a gente se filiou em 80, de ter um intercâmbio realmente com outras instituições que 
trabalham com turismo social. Aqui no Brasil a gente tem muito pouco né, tirando o Sesc, 
talvez o Clube da Menor Idade por exemplo. Não sei se realmente eles trabalham com turismo 
social, ou eles focam num público que é prioritário do turismo social, que eu acho que é mais 
esse caminho. Então, era, só o Sesc trabalhava com isso, então foi uma forma da gente 
também estabelecer um intercâmbio maior de informações, de atualizar os nossos conteúdos, 
de ver outras experiências, de realmente aprofundar essa discussão sobre turismo social. 

Eu fui no encontro das Américas ano passado, agosto, que teve lá no Sesc-Consolação. Muito 
legal. 

Agora a gente vai ter no Marrocos, que é internacional, em outubro. 

Não sei se vou poder ir, mas seria uma boa. 

Vai ser ótimo. A gente vai aqui, vamos apresentar um trabalho também. 

Que legal, legal.  

E depois de um tempo, agora não vou saber precisar quando é que foi, a gente passou a fazer 
parte também do Conselho Administrativo da OITS América. Não sei se você sabe a OITS tem 
sessões, tem Europa, África e América, e a gente passou a fazer parte do Conselho 
Administrativo, que também é muito importante, eu acho que é importante pra gente e é 
importante pra OITS também.  

A regional de São Paulo né?  

É, a Regional de São Paulo. Porque tem essa questão do intercâmbio e tem também uma 
questão que é, o turismo, a gente fala “sularizar” a OITS Américas né, porque a OITS Américas 
é muito presente no Canadá, tem muita força no Canadá. Pra baixo, se pegar a América do 
Sul, América Central também, a gente tem muito pouca presença da OITS, porque a gente tem 
pouca tradição de turismo social também, então trazer a OITS pra esses países aqui é um 
objetivo muito importante pra OITS de maneira geral né, e a presença do Sesc tanto no 
Conselho Administrativo, quanto recebendo encontros regionais e tudo e a gente vai 
provavelmente sediar o Congresso Internacional de 2014, é muito importante nesse sentido 
também, de trazer isso pra mais pra América Central e do Sul. Inclusive por conta da língua né, 
os canadenses, todos, tem uma força muito grande em Montreal, Quebec, então eles falam 
Francês e quando você pega América, todo mundo fala espanhol, não tem acesso, inclusive, a 
debates mais aprofundados.  Tem uma outra questão também que é assim: a OITS foi criada 
em Bruxelas, a sede até hoje, e tinha uma visão muito de Europa de turismo social, que não é 
uma visão que possa ser tanto pra América quanto pra África, e tem uma coisa que é uma 
visão mais tradicional de turismo social, então a presença tanto da África com, principalmente 
com questões de turismo de base comunitária, mas de recepção, de pessoas, quanto da 
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América, que tem, o México tem uma ação do turismo social super forte, Brasil com a presença 
do Sesc revitalizou um pouco essa forma de pensar, da OITS, oxigenou um pouco, porque são 
outras experiências, outras realidades né. Se você pegar a Europa, a ação que eles têm 
geralmente é mais de hospedagem, eles têm muitas colônias de férias ainda, eles ficam muito 
surpresos com a ação do Sesc, porque vai de hospedagem até a palestra e de todos os 
públicos possíveis, então como uma instituição, uma única instituição faz tudo isso né, então 
pra eles é surpreendente realmente que a gente tenha esse tipo de ação e que isso aconteça 
na América, porque eles acham que a gente... tem aquela visão antiga né. 

É, eu tava contando pra Denise, eu vou, em janeiro, fevereiro vou ficar dois meses, esses dois 
meses lá em Surrey, com a pesquisador Lynn Minnaert, ela ficou impressionada com o Sesc. A 
gente vai fazer uma pesquisa comparando o turismo social na Europa e no Brasil e vai gerar 
uma coletânea, gerar também um número especial de uma revista lá, bem legal. Conheci ela 
numa palestra que ela deu na USP, que o Marcelo organizou, aí mandei um artigo meu, que é 
fruto dos primeiros passos da pesquisa, foi traduzido pra um Congresso no Chile, ela leu, 
adorou e me convidou. Vai ser ótimo. 

Ah que bacana. Não, é fundamental né, que a gente consolide a pesquisa acadêmica em 
turismo social e tenha esse intercâmbio também né.  

É verdade. Em termos de tese nunca teve, tese sobre turismo social articulando com o Sesc, é 
a primeira, teve a dissertação do Marcelo de mestrado, mas tese de doutorado realmente... 
acho que vai ser legal assim. 

Eu não sei se as meninas comentaram a gente tem muito TCC, aqui de São Paulo né, de 
outros Estados não sei dizer, porque eu quando vim pra administração eu fiz um trabalho que 
foi solicitado pela Sede mesmo, como orientação interna, era um desejo da OITS também, de 
que a gente começasse a levar esses conteúdos de turismo social pras faculdades de turismo. 
Porque as faculdades de turismo, aqui em São Paulo pelo menos, não tem nenhum contato 
com esse tema. Eu mesma me formei na USP e nunca nem tinha ouvido falar, mentira, tinha 
ouvido falar 5 minutos sobre turismo social. Então eu comecei a fazer um trabalho de ir às 
faculdades e conversar com os alunos, fazer palestras e tal, eu fui a todas as faculdades do 
Estado de São Paulo, foi muito bacana porque teve uma repercussão, não que tenham 
disciplinas sobre turismo social, mas que teve uma inserção realmente, uma aproximação dos 
professores, que muitos também não conheciam né, então foi uma ação importante pra OITS 
também de divulgar o turismo. A gente é quase um porta voz dessa questão “turismo social” 
aqui no Estado de São Paulo.  

É verdade, é sim.  Vocês tão, quando fala de turismo social relaciona ao Sesc diretamente.  

A gente fica orgulhoso assim, de fazer esse trabalho de divulgação, porque a gente acredita 
mesmo que o turismo social é importante. 

Eu estou, comecei no semestre passado, vou fazer agora nesse semestre também, estou 
dando uma optativa chamada Turismo Social: Fundamentos e Ações. Ai que bacana! A gente 
discute na disciplina uma série de textos teóricos, mas depois, na segunda metade, eu peço 
pra cada um pegue um projeto de turismo social, muitos vêm com projetos do Sesc realmente, 
mas alguns até conseguem coisas fora do Sesc e a gente discute os projetos, o que realmente, 
o quanto de turismo social tem ou não tem, e a mediação que existe. Está sendo bem legal. 



231 

 

Não sei se a Silvia comentou com você, na USP tem uma, um grupo de trabalho de alunos que 
é permanente, desde, não sei deve ter quase 10 anos assim, chama Rosa dos Ventos, de 
trabalho com turismo social, é um grupo que, vem uma verba da reitoria de extensão e eles 
trabalham com comunidades do entorno e lá no entorno da USP tem várias comunidades 
carentes, tem favelas e tal. Então é pra esse público que está aí no entorno, a Silvia mesmo 
era desse grupo, foi uma das fundadoras desse grupo. 

Preciso conhecer, muito legal. Deixa eu te perguntar, qual o papel do Departamento Nacional 
do Sesc, Flávia? 

Bom, o Departamento Nacional tem essa, vamos imaginar o seguinte: são 27 Estados, Distrito 
Federal, todos eles com regional do Sesc né, então acho que a grande questão do 
Departamento Nacional como é aqui, como a regional de São Paulo também é administração 
central, é de traçar essas diretrizes de atuação que dê uma unicidade ao trabalho do Sesc nos 
Estados todos. Claro que cada um dos Estados vai ter peculiaridades, a forma de trabalhar do 
Acre não é mesma de São Paulo, que não é a mesma de nenhum outro Estado né, por 
diversas razões, por conta das características locais, por conta de orçamento.  

Têm regionais subvencionadas, outras não.  

Tem. E da forma também de traduzir esses grandes programas que o Sesc trabalha, em 
atividades pro seu público.  

No contexto local...  

Por conta do, mesmo nas unidades do Sesc aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, a 
gente tem diferenças, por exemplo, de unidades do litoral pra unidades do interior. 

 Tem que ter né.  

Ou do interior do fundão lá de Birigui né, em Presidente Prudente, é muito diferente daqui, de 
unidades da Capital, por exemplo, da ação de Santos né... então porque tem essas 
peculiaridades locais. Então, acho que a grande função do Departamento Nacional é essa, de 
dar diretrizes às linhas mais gerais de atuação né, e traçar, e ter um olhar sobre o que 
acontece no Brasil e falar: olha, a gente precisa agora aprofundar nesse sentido, encaminhar 
mais praquela direção, outra... Então eu acho que é isso, dar uma unicidade pras ações que o 
Sesc desenvolve, guardando, dando abertura pra que tenha certa autonomia. A gente usa 
muito expressão “a unidade na diversidade”, de manter essa unidade do Sesc como instituição, 
mas preservando a diversidade de cada uma das regionais, que cada uma das unidades tem. 

Perfeito. O que é turismo social na sua opinião? 

Nossa, a pergunta que não quer calar né (risos). Posso dar uma resposta cumprida aí (risos)? 
Eu acho assim, se eu fosse explicar pra alguém o que é turismo social com as minhas 
palavras, eu iria dizer que é uma, um tipo de turismo, uma forma de pensar o turismo inclusive, 
não só de atuar, que tem como base nas suas ações um turismo que seja uma ferramenta de 
educação não formal pras comunidades nas quais ele atua, que seja respeitoso com as 
comunidades que recebe, com o ambiente onde ele tá inserido e que seja, obviamente, uma 
forma de, um instrumento de inserção no movimento turístico de pessoas que tão fora desse 
movimento e aí pessoas das mais variadas, que estão fora por variadas razões né. Tanto por 
questões econômicas quanto por questões como, sei lá, pessoas com deficiência que não 
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conseguem ainda ter acesso, por conta de questões físicas né, ou pessoas que, alguns grupos 
que realmente não participam, como indígenas, a gente não vê esses grupos viajando né, aí 
por diversas questões que são peculiares a estes grupos né, mas não só viajar mas como 
receber as pessoas de uma maneira adequada, que seja realmente intercâmbio de culturas 
mesmo né, que as pessoas possam ter contato com outras culturas e que ambas se 
beneficiem desse contato, legal, acho que é isso basicamente.  

Não, perfeito.  

Já foi pensado de várias formas, o Sesc mesmo trabalhou muito tempo com a relação, olhando 
o turismo social como um turismo que era mais barato, que tudo bem, sempre com qualidade e 
tudo mais, mas que deveria ser feito de uma maneira mais barata pra uma população que não 
tinha acesso, que era o pensamento de turismo social que existia, os próprios textos do BITS lá 
de trás né, a Carta de Viena, era isso que era colocado né. 

Minha pergunta, próxima, dialoga com isso. Você acha que o Sesc faz ou fez turismo social? 

O Sesc... Em que sentido você quer dizer? De maneira... 

Se ele realiza ou realizou o turismo social como você concebe assim... 

Então, eu acho que sim. Esse momento inicial a gente realmente tinha uma ação que era 
dessa forma mesmo, claro, dentro desse foco de atuação do Sesc que é preferencialmente o 
comerciário, de atendimento ao comerciário, então mesmo que a gente atenda outras pessoas, 
os usuários, por exemplo, a gente atende, mas é sempre, o foco é sempre o comerciário né. 
Então tinha essa questão realmente de permitir que pessoas de baixa renda tivessem acesso 
no início, se pegar lá o índice de Bertioga, você vai encontrar fotos de pessoas e depoimentos 
de pessoas que realmente falaram que era a primeira experiência de viagem que tinham. Então 
eu acho que foi importante desde o início. Na década de 80 quando a OITS começou, a 
declaração de Montreal que veio atualizar a Carta de Viena, desculpa, de 80 não, de 90 né, 96, 
a Carta de Viena, desculpa, a declaração de Montreal, ela é um reflexo duma evolução de 
turismo social que aconteceu no mundo todo inclusive aqui no Brasil, de inserção dessas 
comunidades, de ter um turismo mais respeitoso, mais sustentável e trazer essas questões que 
hoje tão muito em voga, pra dentro do turismo social e de começar a pensar o turismo social, 
porque se tinha, você tinha esse foco em camadas que não tinham acesso por questões 
financeiras, o turismo social era excludente na verdade, ele não incluía, incluía um determinado 
grupo, mas tinha todo uma outra população que não tinha acesso e que acabava ficando 
excluída também, que não era foco de atenção do turismo social. Então esse momento final da 
década de 80 até 96 com a declaração mesmo, foi um momento de muita atualização que o 
pessoal da própria OITS, da direção da OITS, da BITS naquela época, começou a olhar as 
ações que aconteciam nos países, entre os membros e começou a perceber que as coisas 
estavam mudando né, até que a declaração de Montreal foi escrita. Depois a gente tem uma 
outra atualização, que é lá na frente, que aconteceu na reunião na França e que é de 2006, 10 
anos depois a gente fez uma leitura da carta de Montreal e atualizou algumas questões. No 
início, por exemplo, achava-se que só organizações sem fins lucrativos poderiam trabalhar com 
turismo social, por essa última atualização, a gente achou que não, não era o caso. Tendo um 
olhar né, um pensamento de turismo social e na sua prática né, não tem nada de mais as 
pessoas ganharem dinheiro com turismo social, então uma agência de turismo, que é uma 
agência comercial porque vende e precisa se manter com os lucros daquela atividade, pode ter 
um pensamento de turismo social, inclusive não ganhando, não tendo margens de lucro muito 



233 

 

grandes, mas trabalhando com a questão no foco da educação, do respeito com as 
comunidades, da inserção desses grupos né. A gente tem várias empresas hoje que 
trabalham, por exemplo, com pessoas com deficiências né. No México, por exemplo, a gente 
tem lá em Cancún, que é a Meca do turismo comercial né, tem uma instituição lá que é muito 
bacana, que trabalha com pessoas com deficiência só, trabalho de turismo pra esse grupo, 
tanto de viajantes que vêm de outros países, quanto da comunidade local. México tem 
experiências bem bacanas, viu?  

O México né? É. É, eu ouvi dizer, legal.  

Então eu acho que assim, a gente tá num momento hoje, não sei se as meninas colocaram 
isso pra você em alguma outra oportunidade, a gente está realmente no momento de 
atualização aqui no regional de São Paulo, alguns anos a gente tem feito essa atualização, 
tanto no ponto de vista operacional né, de buscar novas formas de contratação, novos 
parceiros, de formação de parceiros também, quanto do ponto de vista de ampliar um pouco a 
gama de ações que a gente tem. Então, também não vou me lembrar a data certinha, mas a 
gente começa a trabalhar num eixo que a gente chama de outras viagens, com palestras, bate 
papos, oficinas né, isso foi uma forma que a gente encontrou de também levar essa discussão 
de turismo, esse conhecimento sobre turismo para pessoas que não necessariamente vão 
viajar né, vão se deslocar espacialmente, vão viajar talvez num outro momento, mas de formar 
essas pessoas sem necessariamente estar no momento da viagem em si. Essa ação, por 
exemplo, de turismo de base comunitária que a gente tá estruturando agora, também é fruto 
dessa atualização, a inserção, por exemplo, o trabalho que a gente vem fazendo há alguns 
anos né, de trazer essa experiência do Sesc em outras áreas pra dentro do turismo também é 
importante. Então, a gente vai pra Caldas Novas, é um roteiro super tradicional do Sesc né, a 
gente tem uma unidade muito frequentada lá em Goiás, não é só ir pra lá, então o que é 
tradicional lá no Estado de Goiás e em Caldas Novas? As doceiras são muito, tem uma ação 
muito presente, muitos anos de existência. Ah vamos fazer uma oficina então com as doceiras 
né. Não é só ir lá, visitar o lugar... 

Acho que vi um texto seu no site sobre Goiás. Não sei se é sobre isso. 

Ah, eu que escrevi, pra Revista E né,  

acho que foi,  

que era sobre Goiás, uma experiência que eu tive lá em Goiás. 

Então isso a gente tem feito em vários momentos, sei lá, vamos pra algum lugar, então eu 
tenho determinado foco, então trazer uma pessoa pra conversar sobre esse foco, desenvolver 
oficinas, fazer, trazer a comunidade também pra falar um pouco sobre aquele lugar que está 
sendo visitado... A gente tem excursões, passeios, que são conduzidos, tem o guia 
acompanhante, mas a condução é feita por uma pessoa que mora lá na cidade, um artesão... 
então, de trazer, o Sesc-São Paulo é muito atuante em muitas áreas né, então trazer um pouco 
dessas áreas pra dentro do turismo também né.  

Perfeito.  

Bertioga tem feito esse trabalho também de uma maneira muito forte, assim, lá em Bertioga 
tem uma questão que é muito peculiar, que é, pra muitas pessoas que moram em algumas 
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cidades do Estado de São Paulo, e vão a Bertioga, é o único contato que elas têm com o Sesc, 
porque a gente não tem Sesc em todas as cidades do Estado e algumas realmente ficam 
distantes das Sedes que... Você sabe como é essa organização anterior?  

Não, como que é?  

Cada unidade é responsável por um número de cidades que ficam no seu entorno, então, e a 
gente faz ações na própria unidade e ações também nessas cidades que tão vinculadas àquela 
unidade. Claro que assim, muito mais efetiva a ação que a gente tem na unidade do que a 
gente tem fora, por questão, inclusive de fôlego né, de trabalho, a gente estabelece parcerias 
com as Prefeituras, com as Secretarias, então é uma ação realmente em parceria com as 
cidades, com as comunidades locais. Só que essas pessoas elas têm contato com uma 
determinada ação, não com o Sesc, com uma unidade do Sesc às vezes, e uma das ações que 
é oferecida pra esses grupos é, são as ações de turismo social, as viagens, passeios e 
hospedagem em Bertioga, então ir pra Bertioga realmente é o contato maior que tem com uma 
unidade do Sesc em toda essa diversidade que a gente tem. Então a programação do Sesc 
Bertioga busca refletir um pouco essa gama enorme de coisas que a gente faz né.  

Legal, ótimo.  

Então é por isso que a gente fala de trazer tudo que o Sesc faz pra dentro do turismo social.  

Legal.  

Isso é, essa, então só pra terminar. Eu acho que sim, a gente faz turismo social e a gente tem 
buscado se atualizar conforme as orientações da OITS mesmo e criando novos caminhos pro 
turismo aqui do Sesc mesmo de São Paulo. 

Perfeito. Eu acho que as próximas duas você já desenvolveu. Que é qual sua opinião sobre o 
trabalho de turismo na história do Sesc e como começou a existir associação entre turismo 
social e o Sesc? Acho que você já desenvolveu. Tem alguma coisa que você queria falar sobre 
essas duas? 

Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que assim, também é importante que, talvez 
ressaltar que não existam outras instituições que trabalham com isso né, de uma maneira tão 
ampla quanto o Sesc, então você tem, por exemplo, organizações principalmente ligadas a 
sindicatos e tudo mais que têm colônias de férias, aí é pontual né, você tem agências que 
trabalham pontualmente com turismo de base comunitária, tudo bem né,  

mas com essa abrangência...  

E você sabe que até turismo de base comunitária muita gente nem sabe que é uma ação, não 
reconhece como ação de turismo social porque não conhece o turismo social né, então a gente 
fez uma articulação há alguns anos atrás, com a esqueci o nome dela, da organização, foi uma 
organização de, que congrega associações que trabalham com turismo de base comunitária, 
depois eu te falo qualquer coisa se você tiver interesse, e de dizer pra eles que isso é trabalho 
de turismo social também né, 

O turismo social engloba também o turismo de base comunitária...  



235 

 

É a mesma linha de pensamento né, só que é uma ação focada aí nas comunidades, não no 
público que, e a gente tem feito muito esse trabalho de unir essas duas forças, o público com 
quem tá realmente trabalhando com base comunitária.  

Legal, perfeito. Essa também você já desenvolveu que é: e hoje, como você vê o turismo social 
sendo desenvolvido no Sesc. Já desenvolveu. Pontos fortes e pontos fracos do turismo no 
Sesc, como você poderia elencar? 

Eu acho assim, a gente tem, obviamente a gente é uma instituição particular, de caráter 
privado, mas que tem toda uma ordenação que seria de uma instituição pública, até por conta 
do nosso, de onde vem o dinheiro do Sesc, da forma da gente prestar contas desta, desse 
orçamento que a gente tem, das ações que a gente desenvolve. Então a gente tem hoje uma 
estrutura de, por exemplo, administrativa que é muito similar a órgãos públicos, isso 
obviamente, acho que é necessário, inclusive por conta disso, da gente prestar contas e de ter 
uma organização, mas isso engessa nossa forma de trabalhar né. Então tudo a gente faz por 
licitação, isso é bacana por esse lado, mas por outro lado prazos muito grandes de trabalho e 
tal, algumas empresas a gente não pode contratar, a gente tem uma exigência enorme de 
documentação, que também é importante né, mas isso tudo vai dificultando a forma de, a gente 
não acha que é ruim, mas dificulta nossa, o trabalho. Então isso eu acho que é um, não sei se 
é um ponto negativo, mas é um dificultador da ação. Eu acho que como ponto negativo, é... 
também não sei se é ponto negativo, acho que tudo é meio dificultador assim né, da gente 
atingir um público maior do que a gente atinge, porque a gente tem, óbvio, a gente tem esse 
foco no comerciário mas ainda a gente não consegue atender a todos os comerciários do 
Estado de São Paulo, nem acho que um dia a gente vá conseguir né, porque é uma imensidão 
de gente né, então ampliar esse atendimento é um objetivo do programa de turismo social, 
então acho que isso também poderia entrar nessa parte que é pior, (risos) vamos dizer, as 
coisas mais negativas. De positiva, eu acho que é oferecer esse turismo de qualidade de 
conteúdo, não só de operacional, porque se a gente for ver hoje em dia tem muitas empresas 
que trabalham com, operacionalmente muito bem, mas que deixam a desejar na questão dos 
conteúdos e trazer pra esse mundo do turismo, pelo menos no Estado de São Paulo, a gente 
tenta fazer essa consciência de uma relação mais ética, tanto com o público que é o 
consumidor dessas ações, quanto com aquelas comunidades que são trabalhadas né, vamos 
dizer assim, que todos sejam pagos de uma maneira justa né, que a gente tenha uma 
preocupação com o impacto que a gente está causando nesses locais, com o conhecimento 
que o guia ou que a pessoa responsável ali pela atividade tá construindo juntamente com 
aquela pessoa que está viajando, quanto que essa pessoa está participando, quanto que ela é 
uma mera espectadora né, de trazer esse pensamento, que é um pensamento de turismo 
social um pouco pra essa discussão né. A gente há muito tempos atrás, por exemplo, a gente 
fez um trabalho de conscientização das empresas de transporte que trabalhavam com a gente, 
com relação a emissão de poluentes. Eles paravam na frente de uma unidade do Sesc e saía 
aquela fumaça horrorosa né. Falava: gente não dá né, a gente está falando de um tipo de 
turismo que não é o turismo que abra uma possibilidade como essa, de trabalho como essa né, 
de formação dos guias que tem uma formação muito ruim, de maneira geral né, eles têm uma 
formação, é um curso técnico que os forma pra serem condutores de uma atividade, não pra 
trabalhar conteúdos e depois que se formam também muito poucos, por conta da dinâmica do 
trabalho, muito poucos voltam a estudar, então fica, é um pessoal que é muito explorado pelas 
agências de maneira geral, que tem uma formação muito ruim e que não tem nenhuma 
perspectiva de mudança pra isso. Um sindicato que até começa a se organizar agora, porque 
antigamente ele era muito menos organizado do que está agora, mas que precisa de uma 
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formação melhor, de uma ação mais respeitosa também com relação a eles né, que ganhem 
salários mais justos, salários não, recebam de uma maneira mais justa e que possam ser 
cobrados pra fazer um, recebendo melhor, devem também ser cobrados por um trabalho mais 
adequado, de uma qualidade mais aprofundada. Não sei se são pontos positivos e negativos, 
acho que são características do trabalho que a gente desenvolve né, acho que tem muito a ser 
feito ainda né, acho que negativo é o que a gente quer fazer muito mais (risos) e às vezes não 
dá conta de fazer tanto. 

Verdade. Tem uma última pergunta que é: existem diferenças entre Sesc-Rio e Sesc-São 
Paulo, na sua opinião? Se sim, quais? 

Acho que existe, acho que da mesma forma como existe pra outros Estados também, por 
causa daquilo que eu coloquei antes, porque tem as peculiaridades locais e também o que o 
próprio regional elege como a prioridade. O Rio, por exemplo, tem mais unidades de 
hospedagem que o Sesc de São Paulo, a gente só tem Bertioga; Minas Gerais, por exemplo, é 
uma profusão de, o foco deles de trabalho é de unidades de hospedagem, tem trinta e não sei 
quantas, nem sei agora te dizer, eu me desatualizei, porque é tanta que vai abrindo que eu 
nem sei mais (risos) e durante muito tempo eles terceirizaram toda ação em turismo social, até 
a parte mesmo de administração dessas unidades. É uma coisa que a gente não faz, a gente 
vai por um outro caminho né.  

É que aqui são mais unidades emissoras e centros culturais, centros recreativo-culturais 
assim... 

É, é, a gente até tem expectativa de um outro centro de hospedagem, de buscar né um local 
pra um centro, mas por enquanto a gente está com Bertioga e com esse foco de atualização 
também de Bertioga, acho que isso é uma característica bem diferenciada do resto. Esse foco 
também dessa ação que é educativa, de pensar o turismo como uma ação educativa, acho que 
é uma, não que nos diferencia, acho que isso tá mais presente aqui em São Paulo do que em 
outros regionais. Teve algumas mudanças né, acho que você fazendo os contatos lá com o Rio 
de Janeiro eles devem ter te contado, de uns tempos pra cá eles têm passado por várias 
mudanças, a gente tinha um contato muito muito próximo com a, não sei se posso dizer, a 
gestão anterior, existia uma gerência de hotelaria e turismo, não sei se te falaram isso, não, 
então quando você for neles provavelmente vão te contar isso, e que foi desarticulado e eles 
tão agora com uma outra estrutura. A gente tinha então um contato muito próximo com essa 
gerência né e a gente tinha um intercâmbio de ideias, de formas de trabalho, de experiências 
que era bem forte, então eles tinham uma ação, eles começaram uma ação depois da gente 
né, aliás essa gerência foi criada né, bem recentemente, a Silvia Madureira, maravilhosa, a 
gente conversava muito e ela levou algumas experiências nossas aqui de São Paulo pra lá, 
implantou os passeios de um dia, por exemplo, que lá começaram a, acho que hoje não tem, 
acho que não fazem mais, acho que até excursões eles diminuíram bastante, então é esses 
passeios muito subsidiados pra população da cidade conhecer a própria cidade. 

A minha dissertação de mestrado foi sobre o projeto Turismo Jovem Cidadão. 

Ah, então eu ia falar desse. Eles fizeram e a gente trouxe pra cá, pra estudar, ver como podia 
implantar aqui. Lá acabou. E acabou também. Essa outra experiência com essas comunidades, 
esses grupos que iam se hospedar no Sesc-Copacabana né, então a gente tava muito 
articulado assim, tinha uma visão muito próxima do que a gente achava que devia ser feito em 
turismo social. Com essa mudança toda lá, com essa saída até da própria Silvia né, a gente 
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acabou tendo um, não sei se distanciamento, acho que pode ser, por conta dessas mudanças 
todas, a gente não conseguiu mais articular com elas da forma como a gente articulava na 
gestão da Silvia.  

Entendo.  

Mas a gente espera que a gente possa realmente se aproximar novamente, que acho que o 
Rio tem características muito parecidas com São Paulo em algumas questões de turismo 
mesmo.  

Tem uma história com o turismo social, a origem, umas das primeiras regionais foi lá né, na 
época DF, Distrito Federal.  

É. O Rio Grande do Sul também é um dos primeiros dessa questão das excursões, mas 
também é totalmente diferente de São Paulo, por conta dessas questões locais mesmo. Isso 
traz uma diversidade bem grande pro trabalho do Sesc, apesar de ter algumas similaridades, 
todo mundo trabalha com excursão, todo mundo trabalha com hospedagem e tal, mas a forma 
de trabalhar essas questões é muito peculiar. 

A filosofia também, os princípios. Não, legal. 

Flávia, você tem mais alguma colocação, um comentário? A priori minhas perguntas seriam 
essas. 

Não, acho que não. Bom, a gente tem uma, alguns materiais aqui né, de documentação e tudo 
mais, lá no Centro de Memória tem também, mas a gente reuniu aqui de turismo social, por 
conta dessa necessidade inclusive de guardar um pouco a memória do programa. A gente 
pode disponibilizar, mas a gente tá a disposição.  

Seria ótimo se eu pudesse ter acesso a documentação, qualquer documentação histórica né, 
historiográfica sobre o turismo, pra mim me interessa muito, pra pesquisa.  

Eu vou fazer o seguinte, vou conversar com a Silvia e pedir pra ela separar material e ir te 
passando. Não sei se já te enviaram também material de divulgação pra você acompanhar a 
programação nossa.  

Quando eu tive em 2010 a Silvia me deu algumas coisas, mas acho que 2010 já mudou, seria 
legal. 

É. Fez um trabalho bacana também, de criar uma identidade visual pro turismo, então, que é 
uma preocupação de, isso acho que é importante também, a gente tem uma filosofia de 
trabalho em rede aqui em São Paulo, as unidades são uma rede de turismo social. A gente 
acredita que a pessoa que viaja, é diferente de você fazer um curso, sei lá, você mora perto do 
Sesc-Consolação, você vai fazer um curso de atividade física, obviamente você vai na unidade 
mais próxima da sua casa, a gente acha que quando a pessoa viaja ela se desprende um 
pouco dessa questão mais geográfica. Então a pessoa que mora em Interlagos pode viajar 
pelo Sesc-Consolação, então a gente tá criando, regionalizando a programação, vamos dizer 
assim, nossa primeira experiência é aqui na Capital. Então a gente tem uma programação que 
é feita conjuntamente, cada unidade tem sua programação mas ela é desenvolvida 
conjuntamente, então não tem, às vezes tem até por conta de procura mesmo, mas geralmente 
são períodos que não batem com outro, uma  variedade maior de destinos, de temáticas que 



238 

 

são abordadas né, então pensando que a pessoa pode viajar, ela não viaja com a unidade 
Consolação, viaja com o Sesc-São Paulo e aí no interior também a gente vai fazer, que é uma, 
operacionalmente é mais complicado, então a gente começou a fazer isso aqui em São Paulo, 
um teste aqui né e a gente vai começar a aplicar no interior. Legal. São Carlos e Araraquara, 
facilmente quem mora numa cidade pode viajar com a unidade da outra cidade né, isso 
também diversifica e amplia possibilidades. 

Acho que foi a Patricia que estava me falando, isso que você acabou de falar, só que numa 
versão talvez nacional, ela fala dessa vontade de articular as regionais, uma unidade de uma 
regional emissora está bem articulada com um meio de hospedagem em uma outra regional. 

A gente tem basicamente, como é que vou dizer, de relações entre a parte de emissivo, vai 
nosso porque talvez seja o mais forte ainda do Sesc no Brasil, com os receptivos a gente tem 
uma pessoa que só articula isso né, que é a Leila. 

Leila, falei com ela por telefone. 

Ela faz toda essa articulação, se a gente vai fazer uma excursão pra Caldas Novas, então ela é 
o contato com o regional de lá, não com o regional propriamente, mas com a unidade do Sesc 
de Caldas Novas. A gente é ainda um emissor importante, por exemplo, pra Caldas Novas é o 
maior emissor né. Então esse trabalho é um trabalho que a gente presa muito, de ter um 
contato bacana, de troca de experiências, de manter essas relações bem próximas, porque é 
uma instituição só né, então a gente... por mais que pareçam Sesc diferentes a gente tem esse 
objetivo de trabalhar conjuntamente de ser um... 

Você coordena o setor de programas socioeducativos há quanto tempo? 

Dois anos.  

Antes você também já trabalhava no Sesc?  

Então eu entrei no Sesc em 97, entrei no Paraíso, que o Pina deve ter falado, contado pra você 
e depois em 2000 eu vim pra Sede, aí eu coordenei 10 anos né, o programa de turismo social.  

Legal. A minha pesquisa, como é historiográfica, eu, quando eu falo com vocês do Sesc de 
São Paulo dá vontade de ficar só como vocês tão agora, se desenvolvendo, vocês tão muito 
ativos e tal, mas eu preciso ir lá pras primeiras décadas. Ontem com o Pina, ele falou que 
talvez você pudesse conseguir o telefone do Barbosa, que foi acho que gerente do Sesc-
Paraíso. Foi, foi. Você teria o contato?   

Eu não tenho aqui, mas a gente pode conseguir sim. 

Ah não, ele até me passou o telefone da associação dos ex-funcionários. 

O Barbosa é da parte da diretoria, ele está sempre lá. Talvez seja até mais fácil você encontrar 
com ele lá do que... mas eu posso te passar.  

Ele me passou o e-mail de lá, vou mandar e-mail pra eles, da associação.  

Eu trabalhei com Barbosa, ele foi meu gerente no tempo que eu trabalhei lá no Paraíso, depois 
ele, eu vim pra cá, mas ainda a gente ficou, era uma situação... não sei se já te contaram essa 
história.  
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Não.  

O Sesc-Paraíso era unidade coordenadora do programa de turismo social no Estado de São 
Paulo, por diversas razões anteriores né. Não tinha, tinha uma coordenação aqui na sede, mas 
era a grande responsável por coordenar, que foi primeiro o Sesc-Roosevelt, depois virou 
Paraíso, depois Avenida Paulista.  

É como se fosse a Sede só pra turismo social?  

Só pra turismo social, é. E tinha um contato obviamente com a Sede, mas não tinha uma 
coordenação aqui na administração né, eu fui a primeira coordenadora de turismo social na 
administração central, e durante todo o tempo que existiu Paraíso, de 2000 pra frente, vai até 
2008.  

É, acabou em 2008.  

A Avenida Paulista, porque Paraíso foi pra Avenida Paulista e Avenida Paulista fechou, esse 
tempo todo a gente dividiu a coordenação, muito engraçado (risos), porque teoricamente era 
uma coordenação operacional, como se pudesse ser dividido né, lá no Paraíso e a 
coordenação mais técnica, mais conceitual aqui na administração, mas a gente trabalhava em 
conjunto né, então... 

Ele me indicou também o contato que também acha que pode ser legal pra entrevistar, que 
conta as experiências mais antigas que é o José Paulo Ahlberg Dias. Nossa, não conheço. 
José Paulo? Talvez seja muito lá de trás. É, ele falou que trabalhava acho que com Barbosa, 
operacionalizando o turismo na década de 80. Deve ter saído antes. O Barbosa é José de 
Paula Barbosa, será que não é? Não, ele falou Ahlberg. Nossa, não me lembro, não me 
lembro. O, tem ele me falou também do Dionísio, chegou a trabalhar no Rio também. Dionino. 
Dionino, anotei errado. Seria um contato... Qual o nome?  

Dionino Colaneri, ele era superintendente administrativo aqui de São Paulo e ele era 
representante do Sesc na OITS durante alguns anos comigo. Ele se aposentou e virou diretor 
regional do Rio de Janeiro, foi nesse momento que começou há mudar um pouco mais, levou 
um pouco dessa experiência de São Paulo pra lá. 

Ele que foi idealizador da aproximação com o BITS? 

Não. Acho que não, tem uma pessoa que acho que é bem bacana você entrevistar que é o 
Domênico Canônico, ele era um técnico aqui da administração e ele foi um dos responsáveis 
pela criação do programa de turismo social, pela sistematização das ações do que já existia e 
da redação do texto de referência do turismo social.  

Foi em que época isso?  

Ah, fim da década de 70.  

Desculpa eu tá te explorando, pedindo mais contatos, pra pesquisa vai ser ótimo.  

Preciso anotar depois, porque, não, pra eu te mandar depois.  

Acho que talvez o Barbosa tenha do José Paulo que eu comentei.  
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Talvez ele tenha, mas faz com esses outros, o Dionino. Nossa, o Dionino faz muito tempo que 
eu não vejo, do Dionino e do Domênico.  

Ele me deu também o nome de pessoas que eram guias, acho que são bem antigos tipo Brasil, 
Marcos, Marli, Gilbertão, guias que levavam às vezes gente no interior pra Bertioga.  

Ele explicou como funcionava? Não. A gente tinha guias funcionários do Sesc, a gente não 
contratava guias de fora, não terceirizava isso, só que era um enrosco né, você imagina um 
guia que é contratado pela CLT, o cara viajava, tinha milhares de horas extras aí voltava tinha 
que compensar essas horas, porque também não dava pra receber sempre, também a pessoa 
tinha que folgar um dia né, até que a gente resolveu aqui numa discussão interna que era 
melhor essas pessoas serem aproveitadas em outras funções né, ainda muitos deles no 
turismo, na parte de planejamento da programação e contratar guias de fora que era mais... 
inclusive porque tinha uma hora que acabava os guias porque a pessoa tinha que folgar; no 
Paraíso era muito comum a gente tinha uma programação só de turismo, então você tinha os 
guias, às vezes eles emendavam né, então era, aí tinha uma hora que você falava: não, esse 
tem que folgar, não mas e aí? A excursão tal não vai ter guia? Era uma loucura. 

Você falou que também tão priorizando alguns guias locais, às vezes também dependendo da 
experiência né... 

É, a gente sempre contrata, sempre tem um guia. Nos locais a gente tem sempre guias, não 
necessariamente guias locais né, a gente tem alguém dali da região e tal. E a gente tem uma 
figura também que tem ficado cada vez mais presente nos roteiros que é o, a gente chama de 
especialista, então o guia vai fazer essa parte da condução mais operacional da atividade e o 
especialista é uma pessoa que pesquisa aquele assunto, aquele tema daquela atividade que 
vai acompanhar o grupo pra desenvolver esse conteúdo. Porque a gente tá desenvolvendo 
cada vez mais, roteiros temáticos né, também tem tido uma presença muito forte e as pessoas 
buscam muito né. Então você tem sei lá, roteiro como O Rio de Machado, que o foco é nesse 
conteúdo né, numa especificidade do Rio de Janeiro, como era o Rio de Janeiro na época do 
Machado e como a cidade influenciou a obra dele e ele influenciou a cidade. Muito difícil para 
um guia né desenvolver esse conteúdo, então a gente chama um especialista no trabalho, na 
obra de Macho de Assis, então o guia vai mais com essa função operacional, que é primordial 
mesmo de condução e o especialista vai com relação ao conteúdo. Que legal. Perfeito. No 
mínimo essas três. 

Ele me passou também uns números que ele chamava de emissores da comunidade, de gente 
até que organizava grupos, mas que nem era guia, de cidades de interior e que organizava um 
grupo e ia às vezes pra Bertioga, organizado a viagem do grupo, talvez ganhasse só o 
transporte e uma hospedagem, também seriam pessoas legais. Quero depois entrevistar 
pessoas que foram turistas, que foram usuários ou comerciários que usavam, principalmente 
Bertioga né que é mais antigo....  

Eles adoram dar depoimentos. 

Acho que vai ficar legal, bem rico. 

Tem depoimentos muito bacanas, de pessoas por exemplo, que se conheceram, eu não 
lembro mais o nome deles, mas a gente fez em 99... 
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Pina falou que se conheceram em Bertioga e até casaram, tiveram filho... 

São casados até hoje, até onde eu sei nenhum dos dois faleceu, mas eles foram solteiros, se 
conheceram num jogo de vôlei de solteiros em Bertioga, aí tem fotos deles assim, os dois 
solteiros, quando eles começaram a namorar, depois quando eles casaram, depois com o 
primeiro filho, com o segundo filho, com neto, tudo em Bertioga. É incrível! 

Que legal. Era comum grupo de solteiros, moças e moços. 

Então tem muitas histórias desse tipo assim, essa exposição que a gente fez nos 20 anos do 
programa de turismo social em 99, foi super bonita porque a gente convidou as pessoas a 
mandarem seus depoimentos, suas fotos... 

É o Guardados na Memória? 

Não, não sei, nem lembro. Eu vi no site uma vez, Guardados na Memória era o título. A gente 
teve uma, quando, na véspera do fechamento da Avenida Paulista que foi super bonita, 
chamava de Mala Pronta, foi linda, uma exposição linda, que também era um pouco nesse 
sentido e essa outra, anterior, em 99, de comemoração dos 20 anos do programa. 

Ok. Tem como eu conseguir ter acesso a esse acervo? 

Então, essa de 99 eu acho que não, porque é aquilo que eu te falei antes, a gente não tinha 
essa tradição em guardar, registrar e tudo mais. Posso até procurar. A gente tem, por exemplo, 
material impresso, isso eu sei que a gente tem. 

O acervo do que foi exposto...a pesquisa... 

Acho que a pesquisa não tem mais. Esse outra ali da Avenida Paulista, que é mais recente, a 
gente tem, o programa é o seguinte, a gente até tem as entrevistas e tudo mais, quando a 
gente entrevistou a gente tinha uma, a gente disse pras pessoas que só iria usar os 
depoimentos naquela oportunidade, tem tudo registrado, aí teria que ver essa questão do 
acesso aí desses depoimentos, a gente pode até dar o nome das pessoas que deram o 
depoimento, se elas autorizarem a gente te passa. Sem problema nenhum, isso a gente tem 
guardado mesmo, que foi lindo isso. A gente tem inclusive, tinha uma cabine que as pessoas 
podiam entrar e deixar seu depoimento de viagem assim, falar um pouco sobre o Sesc, como o 
Sesc tava presente nas sua viagens, sei lá, o que ela quisesse na verdade, tem muitos, muitos 
depoimentos. 

Estou muito pidão né, mas seria ótimo, pra pesquisa seria riquíssimo. 

Você pode conversar com a pessoa que ficou a frente desse trabalho que hoje ela é 
programadora de turismo social do Sesc-Consolação, Ana Cristina. Ana Cristina tá muitos anos 
no turismo, ela era, talvez dessa parte mais prática ela tenha algumas experiências 
interessantes pra te contar, porque ela foi técnica de uma unidade de Sorocaba, que não era 
unidade, era um Polo Avançado de Campinas, em Sorocaba. Praticamente só tinha turismo lá, 
então ela foi dessa equipe de Sorocaba, depois ela foi pra Bauru, ficou muitos anos 
trabalhando lá em Bauru e depois ela foi pra Avenida Paulista, ficou também trabalhando lá no, 
menos tempo, mais uns dois anos. Uma boa pessoa pra entrevistar. E depois ela, com o 
fechamento da Avenida Paulista ela foi pro Consolação que hoje é o maior, a maior quantidade 
de atividades que a gente faz é no Consolação. 
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Vou perguntar se ela quer ser entrevistada. 

Acho que ela topa sim. 

E ela quem organizou essa última exposição da memória né, melhor pra mim, Sesc-
Consolação. Brigado, brigado mesmo.  

Ana Cristina de Souza. 

Obrigado, Flávia. 

Imagina. 
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADO - José de Paula Barsosa  

ENTREVISTADO - Marcos Scaranci (ITÁLICO)  

 

Você conversou com a Flávia né? 

Entrevistei... o Pina, depois a Flávia Costa, fui lá no Departamento Nacional do Sesc, eles tem 
muita documentação, mas o melhor lugar de arquivo foi ontem, lá no Sesc-Memórias, me 
impressionou. 

Ah sim, porque toda documentação que eu usei aqui, quando ele se aposentou e eu me 
aposentei agora, eu inventariei tudo e enviei pra eles. Então foi tudo pro centro de memória... 

 A origem.  

Era isso que eu ia te falar. Se você quer os documentos de São Paulo é melhor você ir no 
Centro de Memória. 

Pra analisar um envelope, eu demorei quase 3 horas, tô vendo que vou ter que voltar várias 
vezes. 

Inclusive fotos, várias fotografias, tudo que era da época dele.  

Então, eu agradeço a vocês aí, essa pesquisa, como vocês leram, tem o objetivo de investigar 
a origem, constituição e implementação da ideia de turismo social e suas experiências no Sesc. 
Vou tentar ‘’bater a bola’’ com os dois, fazer a mesma pergunta pros dois, mas é mais uma 
conversa mesmo, nada muito extenso, vocês vão perceber. Eu queria só que os senhores 
falassem o cargo de vocês no Serviço Social do Comércio. 

Meu cargo foi gerente da unidade especializada em turismo. Foi no Sesc-Paraíso, onde eu me 
aposentei. 

Eu entrei em 87 como técnico, como animador sociocultural do Sesc-Roosevelt, foi a primeira 
unidade especializada em turismo. Depois eu passei pra coordenador de equipe, da equipe de 
Guias, fui programador dele também, saí de lá como assistente técnico. Eu fui animador 
cultural, animador sociocultural e assistente técnico. Isso desde 87. 

Eu não vou contar minha história toda...(risos) Eu trabalhei no Sesc 47 anos. Então eu fui 
mensageiro, office boy, tudo, todos os cargos, eu fui trocando em 1 por 1. E até quando eu fui 
para o Sesc-Roosevelt, a unidade especializada em turismo; tinha a colônia de férias de 
Bertioga e tinha um setor de inscrições da colônia de férias, chamado “SICF” (inaudível) né. 
Esse setor se expandiu e criou-se a unidade especializada em Turismo. Ela foi o Sesc-
Roosevelt, lá na Praça Roosevelt. Você percebeu que essas são denominação de bairros, né?  

Era tipo uma agência emissora, não é?  
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Exatamente, e também pra incentivo em relação às inscrições para a Colônia de Férias. E 
depois lá eu já fui lá como gerente adjunto e quando houve uma mudança de gerentes entre os 
Sesc - que o Sesc tem essas mudanças de vez em quando - o gerente de lá, que era o Nelson 
Lourenço, ele foi ser gerente do Sesc-Bertioga, e o diretor, seu Danilo, me convidou pra ser 
gerente da rede de turismo. Mas aí eu já passei a ir pro Sesc-Paraíso. Foi Roosevelt, Paraíso e 
depois Paulista. 

Posso complementar uma coisa? 

Lógico, deve. 

Nessa época que ele não trabalhava na unidade, quem contratava toda frota de ônibus para o 
turismo do estado, era ele, porque ele trabalhava na gerência de materiais. 

Uma agência de material que tinha uma área de serviço. Então eu comecei a me enturmar no 
turismo com isso aí, e fui agraciado, foi aonde eu conheci o turismo do Sesc, foi na 
Oktoberfest. Se a gente começar a te contar as histórias, você vai rir muito. 

Contratavam todos os ônibus para nós. 

Nós contratamos o quê? Uns 25 ônibus? Cada unidade do Sesc mandavam grupos de turismo 
né? Pro Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, então ele se encontrava na Oktoberfest, 
num hotel em Camboriú, e fechou o hotel. 

Também não foi assim, foi ‘’olha, você vai lá e vê como que é os ônibus que você contrata’’. Foi 
eu e o tesoureiro do Sesc na época, e pra gente foi bom, porque pra gente depois no futuro, 
esse tesoureiro da área de finanças, ele está até hoje. Eu também tinha outra visão, eu vinha 
da área administrativa.  

E quando nós chegamos lá, você imagina o hotel, eu nunca esqueço, com as menininhas tudo 
vestidas de marinheiro, tinha umas menininhas bonitinhas e tal né? Tinha muitos grupos. Tinha 
o que? Umas 100 pessoas, 120 pessoas. A noite chegaram todos os grupos. Foi assim, um 
pandemônio, gente subindo na divisão pra subir escada, uma coisa assim de louco. E a 
Oktoberfest, teve uma época que ela estava muito em evidência. Bom, eu ajudei, aí você põe a 
mão na massa. Eu fui fazer suco de laranja, porque, o pessoal operacional do hotel todo viu, 
assim, o hotel tinha um gerente, um recepcionista, dois cozinheiros e mais ninguém. Aí nós 
fomos, eu, o antigo gerente, esse tesoureiro, nós fomos servir café, servir pão com manteiga, 
foi uma maravilha.  

Caramba.  

Então essa foi a minha primeira grande experiência. 

Com o passar do tempo, a gente foi observando que essa história de turismo pro Oktoberfest, 
ela tava saindo um pouco da filosofia do Sesc né? E aí o Nelson, o nosso gerente, eu já tava 
como adjunto dele. 

O Marcos também já tava lá com a gente, o Marcos sempre teve lá. Nós saímos do 
Oktoberfest, porque já não tava mais com os princípios né. Nós inventamos o September e 
passamos a fazer aonde? Num local que tinha todas as condições pras pessoas, o Sesc-
Bertioga. Setembro até, até que não era um mês relativamente fraco, tinha uma baixa, porque 
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tinha o feriado do 7 de setembro e depois você tinha alguma coisa... Te falaram que o Bertioga 
tinha capacidade pra mil leitos, essas coisas, ne? Pra nós, o importante pra quem trabalhava 
lá, pra mim era quando tinha uns 600 leitos ocupados. Eu nunca tive menos de 600 leitos, o 
objetivo não era esse. E nessa época eu até fui pra Portugal, participar de uma conferência do 
BITS né, representando o Sesc.  

Foi que ano? 

 Foi 92 ou 93. Quando a gente se afastou da Oktoberfest, foi essa época e aí nós começamos 
a planejar o que colocar no lugar. Porque a clientela queria alguma outra coisa no lugar. E aí 
nós juntamos o útil ao agradável. 

E duro foi explicar pra clientela porque que nós terminamos. Porque assim, dentro dessa 
história, tinha aquelas pessoas que realmente...  depois a gente vai chegar nessa história de 
como o nosso turismo era diferenciado, o que eu ainda acho que ele é diferenciado, mas ele é 
bem diferenciado mesmo, nós não concorremos com o comércio não. E duro foi explicar 
porque nós não estávamos indo pra lá, mas o pessoal foi entendendo. Mas o pessoal queria ir 
pra beber. E aí a gente começou a perceber que a nossa clientela tava um público... Vamos 
parar com isso, Marcos, Nelson... E o que nós vamos fazer? Aí criamos essa September né. E 
eu tava falando disso, o Dionino, esse que você vai conversar com ele, ele que era o 
representante do Sesc. Quando o Dionino se aposentou, eu não sou gerente da área de 
turismo e eu fui conversar com o diretor regional né, fazer o que? Participar do BITS. Aí fomos 
né. Aí claro, não foi assim tão... foi eu e mais um colega, que é o Stanislau, que até que 
trabalhou lá com a Flávia também, acho que a Flávia deve ter te falado isso, talvez não, não 
sei. Mas o Sesc tem as gerências que tem os programas né, a Flávia deve ter te explicado. A 
Gepse, o programa de turismo fazia parte desses planos sociais do Sesc. Aí falaram “vai você 
e o Stanis”, eu achei uma maravilha, porque o Stanis conheceu a Europa toda. E ele coitado, 
fiquei com tanto dó dele, que ele tava de férias e coincidentemente ele passou as férias dele 
onde? (risos) Na Espanha e em Portugal, mas foi muito interessante essa história aí. 

Bem interessante, o Bertioga é maravilhoso. Eu trabalhei uma temporada lá, 2004 e 2005. 

Eu comecei no Sesc lá. 

Você ficou lá no Sesc?  

É. Uma temporada, eles contratam animadores culturais para temporada. 

Você sabe muito bem do que a gente está falando. Agora, quando você trabalhou lá?  

Foi na temporada de verão 2004/2005. 

Eu estava saindo.  

É. Ele estava saindo, é. 

Em 2005 eu já não estava. Eu não tava tão assim, tão atuante. O Nelson, você trabalhou com o 
Nelson então, Nelson Lourenço ?  

Era o gerente de Bertioga nessa época.  

O gerente que tava chegando era novo, era Neto, eu acho.  
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Então o Nelsinho estava saindo...  

Não cheguei a conhecê-lo não. O da programação era um sociólogo. José Henrique. 

Eu fui pra lá em 80, fiquei de 80 a 85 lá. 86 eu vim pra Interlagos. 87, Carmo e 88 já assumi o 
turismo. 

 O turismo aonde?  

No Roosevelt. Aí eu fui no turismo até 2007. 

Em São Paulo só tive o Bertioga de experiência. Não dá nem pra... Eu vou fazer uma pesquisa 
agora com uma britânica que lançou um livro agora ‘’Turismo Social na Europa – Teoria e 
Prática’’. Pesquisou lá na Grã Bretanha e em vários outros países. Ela quando veio aqui, ficou 
maravilhada com o Ses-São Paulo. E ela tem instituições lá com estrutura e tal. Ela conheceu o 
Bertioga, não foi nem comigo, foi com uma outra professora. 

E não tem nada semelhante. 

O que surpreendeu eles, até uma visão do europeu né, achando que aqui no Brasil não ia ter 
uma estrutura dessas. Surpreendeu demais, não imaginava nunca que no Brasil ia encontrar 
isso. 

Se encontraram hoje, está diferente. 

De 2004 pra cá já mudou tudo né? 

Já mudou tudo. Você lembra daqueles antigos conjuntos, perto da gruta... 

Lembro, lembro. 

Aquilo caiu, e se não me falha a memória tem 5 conjuntos novos. E não sei se você chegou a 
ver a maquete, que tinha lá. 

Vi, vi. 

Tá mais ou menos naquele estilo, mas hoje você tem aqueles apartamentos, todos têm camas 
baixas, desses novos.  

Modernizou né?  

E esse, televisão, frigobar... É uma coisa muito...  

Superluxo. Resort de luxo.  

Silêncio total, aquela coisa, essa história continua. E a proposta é derrubar todos, fazer do 
mesmo nível né as casas, e as casas vão ter aquela concepção...  

Vão manter a estrutura? 

Sim.  

Legal.  
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E mudou muito aquela parte social ali, o cinema diminuiu, fez-se uma loja, o café ampliou... O 
Nelson tinha umas ideias excelentes. Porque tinha a biblioteca e o cafezinho não é?  

É.  

A gente era muito amigos, eu e Nelson. Bom, nós trabalhamos juntos, já éramos amigos e 
sempre fomos amigos. E ele falava que queria fazer uma sala muito grande, um café muito 
grande. E não ter um profissional... mas aí muda o gerente e tal, não que seja melhor ou pior 
do que o outro e a clientela vai mudando... 

O pessoal tinha saudade do Nelson, eu lembro que eles comentavam. Por mim a gente ficava 
conversando, batendo papo, mas pelo tempo a gente tem que seguir aqui (risos). 

Eu não posso passar das 18h. Hoje eu vim de carro. 

Eu estou com as compras no porta-malas do meu carro (risos). 

Então, a função vocês já falaram. A relação com o Sesc vocês tem mais alguma coisa pra 
falar? A relação de vocês com o Sesc... Acho que vocês já falaram bastante sobre isso. Essa 
pergunta talvez pode ter coisa. O que representa o Sesc na opinião de vocês? 

Eu trabalhei 32 anos no Sesc, eu fiz carreira no Sesc. Eu entrei recém formado, cru, um 
Assistente Social recém formado, fiz especialização em Lazer dentro do Sesc. Fiz 
especialização em Turismo, depois em Meio Ambiente. Acabei fazendo vários cursos por conta 
do Sesc. Então se hoje eu sou um profissional, eu tenho uma visão, eu tenho método de 
trabalho, de pensamento, eu devo isso ao Sesc. A minha relação com a instituição, é uma 
relação de uma vida. 

A minha relação também é mais ou menos parecida. Eu entrei no Sesc trabalhando com 12 
anos de idade. Me aposentei com 57. É uma coisa... E também fiz carreira, como te falei antes. 
Dava muita risada, achava muita graça quando o Marcos me contou... e eu cheguei no turismo 
assim, sem saber absolutamente nada. Fui aprendendo com eles né. Mas aí depois vi que era 
muito exigente, por isso que eles me ensinaram né. Mas assim, eu sempre via o Sesc... Eu 
participei de grupos de Rock. A gente era rockeiro, essas coisas, na época do Beatles e tal, 
tocava bateria... Mas eu vim pro Sesc num processo de educação informal. Isso me fascinava 
quando era meio garoto. E a medida que fui assim, me realizando profissionalmente no Sesc, 
você também vai crescendo nos cargos, você vai tendo uma visão mais ampla né? Por isso 
que eu falo, ‘’O que você é?’’ Eu sou administrador. “Mas e o Sesc?’’. Eu fui formado em 
generalidades. Aqui no Sesc, a partir do momento que você, ou você é um técnico, ou você é 
um adjunto, ou até um gerente, você já não está mais específico naquela carreira, tem 
advogado que não advoga, mas você tem uma visão geral. Quando você tá numa área 
gerencial, realmente assim, você importa da sua carreira se você é administrador, se você é 
técnico... E eu acho que assim... Eu acho não, tenho certeza absoluta que até então quando eu 
trabalhava no turismo, o Sesc é responsável demais, até hoje pela educação informal das 
pessoas. As pessoas são assim, aprende a gostar do futebol, aprende a gostar de andar, mas 
não aprende a gostar de cultura. O Sesc leva muita cultura e a cultura você senta num banco 
de escola e fala ‘’Olha esse aqui é...’’. Não, isso você vai aprendendo com o tempo. E as 
pessoas, e isso eu vejo até hoje, ‘’Nossa, o Sesc...’’. O nome Sesc tem um glamour muito 
grande mesmo. E isso eu não estou falando... E eu me dou muito feliz por trabalhar no Sesc. E 
as pessoas veem o Sesc dessa maneira, realmente. Da seriedade. O Sesc tem... Tem os 
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outros diretores antigos mas também da época do Danilo pra cá, Luis Carlos né. Existe uma 
seriedade de trabalho, assim, eu já vi que intervenções em Sesc de outros estados, isso 
acontece. Eu nunca vi uma palha em relação ao Sesc de São Paulo. A seriedade é muito 
grande, existe um comprometimento muito grande. E  eu aprendi isso no Sesc e a fazer isso 
com meus funcionários. Entrou um menino na recepção, ou pra trabalhar no setor 
administrativo, eu fazia ele passar por todas as áreas de minha unidade. Porque assim, pra 
você atender o comerciário, no nosso caso do turismo, a pessoa tá entrando lá, ela tá 
comprando um sonho. Você não podia vender, vender não no sentido financeiro, o preto e 
branco pra ela. Porque quando ela fosse viajar tinha que tá tudo certinho. Porque essa é a 
educação que você vai passando pras pessoas.  

Claro. 

Então eu vejo o Sesc dessa maneira até hoje. 

Eu fiz uma pós-graduação em Lazer no Senac e ele falava isso, o Luís Otávio de Lima 
Camargo. 

Também trabalhei com ele (os dois entrevistados, ao mesmo tempo). 

Vocês conhecem todos (risos). Que legal. Já falaram, mas se tiverem alguma coisa pra 
acrescentar, a opinião sobre o trabalho geral realizado pelo Sesc. O Scaranci teria alguma 
coisa? O Barbosa já falou sobre isso. 

Acho que já passamos isso. 

Já foi né? É possível dizer que o lazer e o turismo tornaram-se relevante nas políticas e ações 
do Sesc? Se sim, por quê. 

Olha, eu peguei a transição trabalhando na área técnica. Ele pegou já trabalhando em outra 
área, mas eu peguei na área técnica. Eu entrei exatamente no Sesc, quando se começava a se 
falar em lazer. Quando o Jofre Dumazedier era o suprassumo do lazer, que foi 79 e 80. Em 79 
eu estagiei no Sesc e 80 eu entrei como funcionário do Sesc. Então eu vi, não se falava em 
lazer fora do Sesc, era só o Sesc. 

O Sesc pelo que eu saiba foi a primeira.... 

Foi a primeira no Brasil a trazer esse debate do tempo livre, ocupação do tempo livre. Nessa 
época o nosso diretor era um sociólogo, era o Renato Requicha. Ele dava muita importância 
pra essa questão do lazer, do tempo livre né, e foi a partir daí que eu vi nascer a história do 
lazer né? Estudar lazer, se especializar em lazer, o que era o lazer. E por essa época também, 
começou a se discutir o turismo. Em 79 se implementou o turismo no Sesc-São Paulo. Mas se 
falava do turismo não como uma atividade administrativa, falava como uma atividade técnica 
da área de lazer. 

Eu não sei se comentaram com você como começou o turismo. Devem ter comentado. Mas o 
primeiro nome que eu me lembro, não era nem da minha área, mas eu tive contato com ele, foi 
o Domênico Canônico. 

Ele mora em Ubatuba. Ele é dono de uma pousada em Ubatuba. 
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Mas o Domênico é que começou realmente essa história de turismo social dentro do Sesc. 

Foi aquele que trouxe o Dumazedier? 

Deixe eu te falar alguma coisa, quando você for mexer no centro de memória, dentro de um 
envelope, tem um documento que foi redigido em 76, 77, pela Federação do Comércio, com a 
ajuda do Domênico Canônico, que foi o primeiro documento que o Sesc redigiu como subsídio 
pra criação do BITS. Porque em 78 existe uma reunião em Paris, que o Sesc é convidado a 
tomar assento e esse documento vai como subsídio. É exatamente em 78 que se cria o BITS. 
Se cria o BITS, o Sesc tem assento no BITS, mas não pratica turismo ainda. Aí esse 
documento vai falar das primeiras experiências em São Paulo, que começa em 79. E o primeiro 
lugar que o Sesc-São Paulo vai fazer turismo é no estado do Rio, em Araruama. Num convento 
em Araruama, adaptado pra pousada. É a primeira experiência de turismo do Sesc. Já usando 
toda a conceituação do Bureau. 

Qual ano que você falou? 

1979. 

Isso bate? 1979? Eu estou ficando meio perdido já. Brincadeira (risos). Eu me recordo das 
histórias. O Domênico fez uma excursão pra Bahia, um grupo, e dentro dessa excursão 
montou-se o conceito todo de turismo social do Sesc de São Paulo. Claro que foi desenvolvido. 
Eu não era dessa área, então, deve ter sido discutido entre os técnicos e tal. Mas foi a partir 
desse momento que o Sesc...  

Ele é vivo, o Domênico? 

O Domênico é vivo, ele é dono de uma pousada em Ubatuba. Eu não vou lembrar agora pra 
você, o nome da pousada. 

Você tem e-mail?  

Tenho.  

Depois você me dá? Porque eu tenho como conseguir o e-mail do Domênico. Eu não tenho 
mais contato com ele. 

...vender a pousada pra gente lá no Sesc, por isso que eu sei da pousada.  

Acho que vale uma visita pra Ubatuba, pra entrevistar, entrar em contato... 

Tem algumas pessoas, o Dionino, acho que é uma pessoa que vale a pena você buscar, o 
Marvin e o Domenico. O Domenico foi realmente o marco inicial. 

 Ele que organizou a vinda do Dumazedier? 

Não acho que aí foi o Renato. Foi ele também tá vivo tá com quase 90 anos, não sei se ele te 
daria entrevista, não sei como ele está, no meu trabalho ele deu. Ele mora aqui na Rua São 
Vicente.  
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O lazer no Brasil começou com Renato Antônio de Souza Requixa.  

Eu não sei como ele está fisicamente agora, mas o Pina, se você conversar com o Pina, o Pina 
tem contato com o Renato. 

Então vamos lá. Barbosa, quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Sesc? Pode fazer 
um apanhado histórico e falar... 

Quem vivencia que eu acho que, também era uma pessoa, o Nelson Lourenço. Está 
aposentado, foi o primeiro gerente do Sesc... E o que sei de turismo assim, da parte 
operacional eu aprendi com os meninos né. Mas eu me divertia muito, mas da parte de 
conselho foi o Nelson que me ensinou, ele foi gerente muito tempo, fui adjunto dele. Tem a 
Flávia que você entrevistou, Denise, você entrevistou.  

A Denise eu não entrevistei. Que tá lá no trabalho junto com a Flávia, né? 

Uma pessoa na área técnica, que me ensinou na área técnica, é o Evandro, Evandro Marcos, 
gerente do Sesc-Campinas. 

Quando eu cheguei lá ontem no Sesc-Memórias, o historiador lá falou: ‘’Esse seu período 
histórico está muito grande, você tem que recortar isso aí’’. É, tem muita coisa mesmo, a 
instituição é enorme, mesmo que fale só de turismo social, mas não é só... é muito grande. 

O único cara antes de mim, técnico, que se envolveu com o turismo, foi o Evandro. E quando o 
Sesc-São Paulo implantou a ideia dele, porque até 86 não existia rede, cada unidade 
trabalhava por si, 87 a gente percebeu que se juntasse tudo em bloco e se discutisse custo do 
equipamento hoteleiro, preço de ônibus, em bloco, nós conseguiríamos preço, e se implantou a 
ideia de rede foi com Evandro e Nelson.  

Eu fiz turismo. Eu fiz a faculdade toda pra aprender isso e vocês dão aula de cara. Sem 
precisar fazer... 

E o que nós fizemos? Nós implantamos essa ideia no Estado de São Paulo. Mas o quê que 
aconteceu? O Estado de São Paulo fez um boom no turismo. Nessa época o Paraná nos 
convidou pra ensiná-los. Aí nós fomos pro Paraná, você esteve conosco...  

Não, no Paraná não. Eu tive na implantação da rede, por quê? Eu era da área administrativa 
que contratava os ônibus. Então eu fui explicar como que era o processo , essas coisas... 

Aí nós tivemos no Paraná. Fizemos um curso para o pessoal do Paraná, a partir daí que o 
Paraná passou a operar turismo, e depois Santa Catarina. Então éramos três Estados. E nessa 
época entrou um quarto Estado, mas mais como receptivo nosso, que foi em Goiás. 

Além dessa conexão entre emissão e recepção dentro do estado, vocês faziam entre as 
regionais? 

Entre as regionais. O Rio nunca foi receptivo, o Rio nunca foi emissivo. Porque por exemplo, os 
Estados receptivos nossos, foram Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais e Espírito 
Santo, que são os mais próximos aqui.  

Pra poder baratear pra pessoa poder...  
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O Rio, quando nós queríamos fazer Rio, fizemos muito Rio, nós sempre fizemos com a rede 
hoteleira. O Sesc-Rio nunca nos apoiou, o Sesc-Rio nunca nos abriu, só foi abrir depois dos 
anos 2000, com o Nogueira, até então não nos abria. 

Na verdade foi uma remodelação. Eu tava lá até então, tava ajudando o Nelson a construir, 
mas a gente também, claro, você vai fazendo o que já tava lá, mas você vai aperfeiçoando. 
Conseguimos Copacabana, conseguimos Nova Friburgo. 

Macaé, vocês chegaram a... 

Macaé já tava fechando. 

Era aqui mesmo, no Sesc de Angra? Era Angra né? 

Era Angra. 

Por quê? Com o conhecimento... A gente era assim, meio birrento né, não tem um roteiro, da 
época que eu era gerente, nem antes, mas vou falar da época que eu fui gerente lá, que nós 
fomos fazer sem conhecimento técnico. Eu cheguei a fazer alguns, mas ou ia Marcos mais 
alguém, ou eu e mais alguém. E fui fazendo até que eu fui também assim, não vou dizer que 
não tinha confiança, mas passando mais ou menos o que eu achava. Não era o que o Marcos 
achava, era o que o Sesc achava. E isso é uma coisa que você vai... mas a equipe realmente 
que eu tinha era muito boa. Tinha nosso chefe do turismo que era a Arlete, tinha os outros 
técnicos, Brasil, Roque e tal, aí começou. Todos os roteiros foram feitos projeto pra Visitas 
Técnicas. E esse visita técnica não é só “ah, aqui tem lugar pra conhecer”, não. Então era 
assim, não adiantava eu ter um preço de 50 reais a diária e o outro ia pagar 120. Não ia no de 
50.  

E geralmente eu ia também pra ver assim, se tinha o historiador, se tinha alguém formado na 
área que pudesse nos embasar teoricamente naquele roteiro.   

Ótimo. Perfeito.  

Nós não fazíamos e passamos a fazer, isso foi um desafio nosso pessoal até. Nosso que eu 
digo, meu e da equipe... É...Missões. Conhece Missões, já foi pra lá? 

Não. 

Aí fomos, mapeamos, quando você sai daqui de São Paulo no voo das 6h da manhã e 
chegar... Eu tive uma sorte... Aquele cara... O Secretário de Cultura da cidade...  Eu trabalhei 
no Sesc-Pompéia. São Inácio não... Bom, eu não ia pra São Inácio, pra pousada sem ninguém 
né. Aquela região é muito rica, aquela região simplesmente a professora de história da... todos 
nossos roteiros, Marcos participou de vários roteiros... todo mundo. E não era só isso. Vamos 
contratar uma empresa de ônibus, quero ver o ônibus aqui na minha porta. Quero que vá lá 
conhecer, fingir que são os clientes. Lanche, era empresa de lanche. Não era uma, eram três...  

Essa questão com os fornecedores, o Sesc é impressionante... ele queria gerir, na verdade, ser 
pra todos...as empresas privadas tem, mas a gente não vê...  

Isso acontece, me desculpa, eu não quero ser coisa... Quando eu vi que o Sesc tava 
concorrendo com a área comercial, não é isso... Por quê? Porque a gente partia do princípio 
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que o comerciário ele tanto pode ser balconista como ele pode ser o diretor da Sony. São duas 
empresas, a Casa Pernambucana e o “Pasquim” do seu Zé contribui igualmente para o Sesc, 
como a Sony. Você sabe como é a história do Sesc. E nós tivemos, claro, até um diretor 
submetendo ações no ônibus, e eu estava nessa excursão porque era um roteiro novo. E tem 
uma senhora e uma filha. Aí tinha aquelas histórias das acomodações, elas eram muito 
exigentes com isso, não tem nem ideia né. Eu já não aguentava mais. Aí essa senhora levanta, 
se apresenta: ‘’Eu sou mãe dela’’. Ela está dando essa viagem de presente pra mim porque eu 
nunca viajei na vida. Eu chorei, juro, chorei. 

Que Legal. 

O comerciário, tanto ele pode ganhar dez mil reais e poder ganhar mil por mês. E botava que a 
gente dava o preço. Então assim, eu não comungo com essa ideia de Turismo Comercial, por 
quê? 

Não é minha opinião não. É porque o Pina já reproduziu.  

Isso eu ia falar de qualquer jeito. 

É uma questão importante pra minha tese, muito. 

A gente estudava o roteiro. Eu não mandava ninguém pra Porto Seguro fazer Porto Seguro. 
Nós cancelamos essa porcaria porque virou um inferno. Fui lá três vezes, fui uma pra negociar, 
uma de férias e a outra fui ver como é que tava né. Pode parar. Assim, aquilo lá era o símbolo 
da liberação sexual . Nossos comerciários reclamaram pra caramba, cortamos o roteiro né.  

É ótimo o senhor levantar essa questão da competição porque ontem o primeiro envelope que 
eu abri foi a tentativa do Sesc do registro da Embratur, e tem um monte de documentos de 
empresas de agências privadas, reclamando que o Sesc tava atrapalhando, competindo... 

 É nisso aí que eu queria chegar.  

Agora, existe um problema sério aí. Paraná tem registro como operadora de turismo social. 
Minas Gerais tem o registro de operador de turismo social... 

Realmente, a gente é um sério concorrente. Eu acho que a culpa da gente, porque assim, não 
tô dizendo se eu fiz um trabalho melhor ou não, o nosso nível de capacidade profissional é 
muito grande, é dedicação total. Não trabalhei só no turismo, trabalhei em outras áreas 
também, mas era uma coisa assim, nós vamos fazer tal roteiro, mapeado.  Quanto você vai 
pagar mais caro? Quantos banheiros tem? Que que você vai comer? Era assim. Nossos guias 
recebiam duas horas extras a mais por dia e ponto. Hora extra de trabalho sábado e domingo. 
Por quê? Eu não queria bola de jeito nenhum, e o guia sim, o guia, esse trabalho que ele tava 
aprendendo, Porto Seguro, eu fui lá, abri, segunda-feira mandei ele embora. E eu que trouxe 
ele pro Sesc. Ele fugia de função. Bom, assim, e aí tudo era visitado. Porque se eles ficavam 
achando ruim, assim... Nós chegamos a fazer 25 roteiros por mês. Nós fazíamos Bernardo, é 
sério, mas uma coisa assim, uma experiência que pra mim foi uma época apaixonante, não 
digo apaixonado, apaixonado pelo meu trabalho, eu tava ali pra isso né. A gente soltava na 
nossa mala direta, com o tempo da pessoa receber em casa. E a mala direta, com o tempo nós 
conseguimos ter uma específica pro uso. Hoje tem a Revista E. Eu consegui que mantivesse 
nossa mala direta. Eu tinha uma unidade especializada em Turismo. Porque você não podia ter 
uma mala direta né? Eu tive a CVC sentada conosco, pedindo pra colocar uma mesa na minha 
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unidade, pra vender os mesmos pacotes que a gente ou outros né. Aí você não consegue 
vender, você faz a tal da cama quente e você vai fazer meu pacote. Você tá ficando é louco! 
Papeando e papeando e começou a... Sabe como começou a CVC? No Sesc-Carmo, 
vendendo grupo de turismo pra empresa. 

Sério mesmo? 

É sério isso. E hoje é uma potência. 

Não, e hoje ela foi vendida, ela é americana agora. Ela não é mais brasileira. 

Eu quero voltar ainda no que eu tava falando aí que... 

Vocês incomodaram mesmo né... 

 A gente incomodou realmente. Pelo volume que você tinha no Estado, a licitação como era 
feito, o volume... agora o volume de ônibus, era grande. Então assim, o ônibus custava mil, na 
licitação, você tá ficando é louco! Não pago mais que 750. Pô, mas já passei disso... Meu, você 
tá no cano. 30 ônibus no mês! Aí vinha o lanche, é 1real, eu não pago mais que 75 centavos. 
Tudo era revertido... 

Só em termos de números. Passeios dentro da cidade de São Paulo, em 2001 nós fizemos 
344, na cidade. No Estado 493 e fora do Estado, excursões realizadas, 152, com 4.877 
pessoas.  

Você acha que incomodava eles? (risos). O dono da Nascimento Turismo, que era conselheiro 
do Sesc, hein, vou falar que eu quero ver, (risos) e nós tomamos uma, assim, um cartão 
amarelo. Mas assim, um cartão amarelo, vou tirar pra falar... Não dava, porque assim, eu 
continuo dizendo, a qualidade do que tava fazendo, então tudo de desconto que você tinha era 
beneficio do comerciário. E a gente tinha uma estrutura tão interessante, que assim, a maioria 
das excursões, se você fosse fazer ia ver melhor, saía por 38, 40 pessoas. A partir da vigésima 
segunda vaga, o custo fixo tava todinho pago. E custando 300, 200 reais mais barato que o 
comércio. Isso significava o quê? Que dá pra todo mundo fazer um turismo...  

Lógico.  

Eu tive em Natal visitando, eles queriam fazer aéreo, Maceió, Natal aéreo, o cara lá 
simplesmente: “Olha você me cobra mil leitos e você me paga, se você usar, maravilha. Se 
você não usar você me paga também”. Eu falei, “se eu não usar você vende pra outro, ganha 
de mim e do outro.’’ (risos) Aí eu: “escuta, não sou eu, é o Sesc, o Sesc não trabalha assim, a 
gente deixou de fazer uma série de... por causa disso e as outras coisas. Você chegava lá 
comigo pra vender sua pousada, “ah, quantos quartos tem?” Ah, tem 22. “Perfeito, dá pra gente 
e tal. Quanto que é a diária?” É tanto. “Ah, é muito, muito...” Você tá brincando? Porque no 
começo a pessoa sabe... A partir de dois anos depois, tinha gente batendo na porta, pra 
reclamar com a gente, escuta, você faz o que? “Ah eu sou dentista.” Pois é, você não sabe 
trabalhar com turismo, você quer ganhar só dinheiro, turismo não é assim, turismo é assim, 
assim, assim e assim. 

E uma coisa, nós tínhamos o argumento seguinte: nós pagávamos em dinheiro, à vista. O 
grupo entrou, o dinheiro tá na sua conta. 
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 O que você recebia lá na “Nacional Direction”, os diretores de lá. Acho que até hoje, as 
pessoas que tinham saído, não sei, era um pouco mais completo. Você ia viajar pra Bonito, 
sabia tudo de Bonito, assim, num “briefizinho”, hoje eu não sei. Tá lá, mas não é do meu 
agrado. Quando o comerciário vai viajar, ele quer saber o que vai acontecer. O Marcos mesmo, 
vai falar isso depois, dos passeios. Nós... ‘’Ah vamos diversificar.’’ Isso foi ideia do Nelson... 

Uma coisa você coloca no seu trabalho né. O carioca mora no Rio e não conhece os pontos 
turísticos do Rio. E era o que acontecia em São Paulo, o paulistano mora aqui e não conhecia 
a cidade. 

Mas isso foi fruto de uma pesquisa pra nossa própria clientela. Eu tava com a... eu tinha 
começado a trabalhar na área de infraestrutura e tava por dentro da infraestrutura pra 
inaugurar ela em São Carlos. Bom, mas graças a Deus, tudo certo... Aí o Nelson me levou. 
Então assim, os passeios na cidade de São Paulo era DiverSãoPaulo. Que era o ramo da 
Denise, você vai falar com ela. E o passeio de um dia, hoje não é mais assim não, eu acho 
uma judiação o Sesc fazer isso. O passeio nos arredores chamava “DiverCidades”, diver, mas 
cidades com C. 

Tem um trabalho, deve ser da Denise então. Fala esses títulos, essa jogada. 

Com a nossa saída muita coisa mudou. Nós tamos falando de uma realidade de 2007. (risos) 

Tô falando como eram os passeios de São Paulo? Técnico, iam em campo, voltavam pra 
conhecer. Nunca nenhum passeio nosso foi sem técnico. Você tinha comerciário que não sabia 
que existia o garfo de prata, colher de prata, faca de prata, prato de porcelana. Aí nós 
começamos, aí fizemos um Senac 5 estrelas  

Em Águas de São Pedro.  

O ônibus saia aqui de São Paulo, o comerciário chegava lá, usufruía 

Das termas.  

E almoçava lá, num hotel escola. Falava “Vai ser ruim de servir. Quebra o prato... copo de 
cristal...” Sabe quanto custava isso na época? 20 reais. Mas aí entra um outro lado, são pontos 
de vista e formas de trabalho. Um passeio por São Paulo custava 5 reais e você tinha técnico, 
o lanche e toda assistência. 

E era possível. 

É possível fazer.  

Eu recebo a mala direta, eu fico: tá caro, pro comerciário tá caro. E a minha briga, com a 
administração do Sesc, briga que sempre fala é assim né, a colônia custava 40 reais a diária, 
com café da manhã, almoço e janta e toda aquela... bom você lembra disso. Quiseram passar 
pra 50, nossa, aumentar pra que? ‘’Não, mas tá muito barato’’.  Claro que tá barato! Essa 
história de educação informal é de quando eu era criança dentro do Sesc. Tá barato, 6 dias, 
250 reais, maravilha, casado, tem dois filhos,  vai pagar quanto? 960. O cara não ganha pra 
isso, não pode aumentar. Graças a Deus, eu tive superintendentes que assim, apesar de 
brigarmos, concordávamos com tudo isso. “Mas precisa aumentar Bertioga.” Sim, mas não é 
agora né. Tinha que aumentar mesmo, mas cada vez que aumentava, vamos aumentar 5 reais, 
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(risos) que eu sempre achei que o comerciário não ganha muito, até hoje, você tem um monte 
de empregado e tal... Pega balconista aí, né. Eu fui levar meu carro pra revisar esses 
dias...‘’Você não vai fazer mais nada no carro não? Mesmo?’’ não sei o que lá... Então eu falei, 
qual é a sua? “É que eu ganho por comissão.” Você não tem salário não? “Não, eu sou 
comissionada.” Então você vê aquelas meninas bonitas nas agências da concessionária e tal, é 
um comerciário, ela ganha comissão. Quanto que é a comissão dela? Pode ser mil, dois mil. O 
comerciário tem condição de pagar isso. Em quantos lugares nós levamos, nós pagávamos o 
almoço. Por quê? O Sesc tem uma arrecadação, que recebe pra voltar pra onde? Para o 
comerciário, de baixa renda, alta renda, ele é comerciário. 

 Você já deve ter ouvido falar de um roteiro na capital paulista, que foi uma briga de dois anos 
com esse cara. Minha com ele. Mas todo dia eu entrava na sala dele e brigava. Eu queria fazer 
cemitério da Consolação. Eu queria fazer o cemitério.  

Exatamente.  

Porque o cemitério está Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, tem 5 presidentes da 
república, tá Monteiro Lobato, tá o Conde Matarazzo, ou seja, é um cemitério histórico. 

O de Buenos Aires é um dos pontos turísticos principais. 

 E onde estão as maiores esculturas no país é nesse cemitério, cemitério da Consolação. E 
todo dia chegava: Barbosa, deixa eu fazer um estudo. ‘’Você é mórbido! Imagina, soltar 
cemitério.”  

Turismo macabro.  

‘’Levar esse monte de velhinho morrendo no cemitério’’ Briguei, briguei, briguei com ele dois 
anos. E aí ele falou, vai lá, mas eu quero historiador, quero guia, eu falei “eu tenho tudo isso”, 
mas deixa eu... eu fui, montei o roteiro né. Um dia inteiro no Cemitério da Consolação. A gente 
chegava de manhã, e depois almoçava num restaurante ali do lado, um restaurante chique, 
voltava pro cemitério, porque continham o cemitério da consolação, tem um cemitério 
protestante, e tem o cemitério de uma ordem religiosa, onde estão as esculturas mais lindas de 
Brecheret e que ninguém conhece. 

Marcos é apaixonado por Brecheret, eu aprendi a gostar do Brecheret por causa dele. (Risos) 

Aí deixou. “Mas é uma experiência hein, se não der certo eu te mato.” (risos) 

Mas você imagina, não era uma coisa que... hoje, o estudo hoje, o trabalho se incomoda, de 
repente, o sentido morreu, tudo morreu, mas naquele tempo, ninguém levava pro pau nada 
disso... 

Ninguém fazia isso, fazia lá fora, aqui não, fazia em Paris. Aí nós soltamos, conseguimos soltar 
com 45 pessoas, tivemos que mudar de ônibus... Levamos o pessoal do Monteiro Lobato, pra 
encenar o pessoal do Sítio do Pica Pau, trouxemos pra pôr ali no túmulo do Monteiro Lobato e 
encenar um pouco, Narizinho, quem quiser. Logo depois, um mês depois nós soltamos outro, o 
Sesc parou de fazer. Quando nós saímos o Sesc parou. Você sabe quem catou roteiro? As 
agências de turismo. Elas cobram hoje 150 reais pro pessoal fazer meio período no Cemitério 
da Consolação.  
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Coisa que deve ser: “vamos lá, horário!”  

Eu falava pra ele assim... nós trabalhávamos na Paulista, o Sesc era na Paulista. Barbosa, 
vamos fazer um roteiro chamando Caminhando na Paulista? Ele falava: “Marcos, você acha 
que alguém vai pagar, é 5 reais, pra andar 3200metros ouvindo você e um arquiteto falar de 
arquitetura? Você acha que alguém vai pagar?” Deixa eu fazer, vamos experimentar. Nós 
fizemos, foi o maior sucesso.  

Mas você sabe o que que foi? Eu moro ali na Vila Mariano, não sei se você conhece bem São 
Paulo. Aí saindo domingo de manhã, fui andar na paulista. Aí comecei a perceber que você 
anda na paulista dirigindo, 

Você olha pra baixo...  

Dois metros de altura, você não vê mais nada pra cima, você não conhece a paulista. Não sei 
se você já caminhou na paulista um dia.  

Verdade.  

Igual no Rio de Janeiro, você não olha pra cima, bonito... (risos). 

E assim, ela tem várias esculturas nos prédios, 

Muita coisa.  

Existem oito museus na paulista. Entendeu? E aí você entra em todos. Hospital Santa Catarina 
tem um museu maravilhoso lá dentro que ninguém conhece.  

Pô, tá me dando vontade de conhecer tudo que você tá falando. 

Aí nós fizemos. A gente começava 8 horas da manhã no Sesc no Paraíso, a gente terminava 6 
horas da tarde lá na Cordeiro de Faria do outro lado e o povo não queria ir embora.  

Depois a gente repetiu isso no centro histórico de São Paulo.  

Centro histórico.  

Mas tem duas coisas, você deve ter ouvido falar da exposição de Monet que teve aqui no 
MASP,  

As esculturas de Monet.  

Os quadros também. Aí fomos nós pra, vai levar o cara pro MASP, pro cara ficar lá olhando pro 
quadro? Contratamos o Agnaldo Farias, não sei se você conhece. 

É um crítico de artes, historiador.  

Palestras prévias.  

Pô, que legal.  
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Vou falar pra você, eu não era apaixonado e me apaixonei. E isso era coisa assim, que não 
precisava mais ir no MASP pra ver as coisas, eu via ali com ele, uma coisa assim, fantástica, 
maravilhosa. Tinha outra coisa que me fugiu aqui... 

Bienal, os grupos que a gente fazia pra Bienal. 

É, a Bienal e tal, mas a outra coisa que me encantou. Um dia apareceu uma menina da rede 
Globo pra fazer trabalho com portadores de necessidades especiais. O que a gente podia fazer 
praquele Criança Esperança. Aí fomos lá e fizemos o pátio do colégio, a FIRJAN foi lá, “mas 
vocês vão entrar com o quê”? Uma coisa é você ter um parceiro pobre, outra coisa é você ter 
um parceiro rico.  

Uma coisa é lugar que tem acessibilidade e o pátio não tem acessibilidade. 

Fizemos camisetas pra todo mundo, a Prefeitura exigiu, porque pra imagem né, todas as 
crianças assim, cadeirantes...  

Carregando no ombro, nós carregávamos...  

Tinha 36 funcionários do Danilo, o resto ficou com 16, inclusive, todo mundo chorava. Você vê 
as pessoas, como é fácil né... Um dia eu tava comentando isso com meu filho, meu filho falou 
assim: pô pai, as pessoas não precisam de muito pra ser feliz. Realmente não precisa né. E é 
verdade, então tinha isso, tinha um monte que agora me fugiu também, que eu achava que era 
super importante. Como o que a gente fazia. Mas agora fugiu. Mas trabalhava com tanta 
coisa...  

Tanta loucura, tanta loucura e a histórias?  

(Risos) Eu tinha um guia, Roque, que se aposentou agora dia 31, o Roque era o rei do 
cadáver. Que as pessoas morriam na mão do Roque, e morriam de morrer, morreu. O velhinho 
passou a noite inteira dançando lá em Caldas Novas tal, morreu.  

Ele era o que trazia os defunto de volta.  

(Risos) Que que o Roque fez? Ele conseguiu embalsamar o cara a noite, quando acordou de 
manhã o corpo já tava aqui, isso o Sesc tinha seguro, tinha todas essas coisas, pra viajar os 
nossos passageiros viajavam tranquilos né, foi pra São Paulo e o outro ele trouxe, o cara 
morreu no ônibus, ele encostou a cabeça no ombro dele,  

Ah morreu, morreu na Argentina...  

E veio aqui no ombro dele (risos). 

Não sei se você sabe, que se morrer um defunto na Argentina você não pode atravessar a 
fronteira. Você tem que enterrar lá, eles não dão autorização, é dificílimo. E ele tava em 
Posadas, e no Hotel Internacional em Posadas e o cara.  

Fazia parte das Missões, né? 

É fazia parte das Missões e o cara morreu. E fazer o quê com aquilo ali? Porque tinha que 
enterrar lá, o Sesc não podia deixar um defunto lá e avisar a família que o defunto foi enterrado 
lá. 



258 

 

Não, o Sesc não pode sair, tem que sair no jornal, menos na página policial (risos). 

Aí o que que ele fez? Ele ligou pra lá e falou: “vou dar um jeito”, não falou o que ia fazer. Ele 
pegou o defunto, sentou, pôs o chapeuzinho na cara dele, abaixou, pôs a manta nele ali como 
se tivesse dormindo, (risos) sentou do lado e o pessoal: ‘’ele tá dormindo?’’ ‘’Tá’’, os outros 
passageiros. “Ele tá dormindo?” “Tá”.  

Ele vai levantar? Não.  

Deitou a cabeça dele aqui e falou com o motorista, “Toca o pau e não para em lugar nenhum’’ 
(Risos).  

Coisas de filme.  

Ele parou em São Borja, foi pro Instituto Médico Legal e deixou o defunto lá (risos), mas já 
estava no Brasil.  

Tem histórias, mas histórias assim, são engraçadas, mas a dedicação... Uma coisa que me 
chocou demais do turismo social, quando o turismo... a gente não vai poder falar isso por aqui 
viu... saiu, né, nós nos aposentamos, é claro, o Sesc tinha outra visão sobre as coisas, as 
pessoas foram entrando e tal e a gente tem que compreender isso né, e eu não falo isso por 
saudosismo, eu falo isso assim como trabalho... 

O trabalho dele faz uma colocação aí. Porque que alguns funcionários são corpo e alma Sesc, 
né? (Risos) Ele deixa bem claro isso. (Risos) 

É muito apaixonante porque assim, você acaba se envolvendo e nunca em seu próprio 
benefício, nós cansamos, cansamos de cansar, eu recebia proposta: ah, vai visitar meu hotel, 
aqui, transporte aéreo... 

E tinha uma questão ética que ele não permitia a gente ganhar presentes de hotel não, e se 
ganhasse... (risos) 

Não pode. Não faz parte. Era essa, isso que é turismo social, até hoje, Bernardo, hoje não se 
exige muito mais de guia, cadastro da Embratur... Hoje tem milhões de guias... eu tô te falando 
isso, tem uma ex-funcionária minha, vai pro receptivo, tá casada, o marido dela tava 
embarcando pra Dubai com um grupo, hoje não existe mais isso no mercado. De maneira 
nenhuma. Por quê? Eu acho que isso também foi uma impressão do turismo, dos hotéis, essas 
coisas, porque você, pra entrar no ônibus você tem que tá com sua mensalidade paga, isso a 
gente fazia questão. Eu fui uma vez pro Rio também conhecer um roteiro, que era o Carnaval,  

Na Apoteose.  

Eu nunca tinha ido, né. 

A pergunta que eu fiz pra ele quando você tava atendendo o telefone foi: Quais são as pessoas 
que vivenciam turismo no Sesc? Quem são as pessoas. 

O público, você diz?  

É.  
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O público em geral. A gente trabalhou com vários tipos de público né. Uma época, nós 
trabalhamos com todos os jornalistas da Globo, quando a Globo veio do Rio pra São Paulo, 
quando ela tentou, tentou não, que ela se instalou a parte de jornalismo aqui, eles não tinham a 
mínima, o mínimo conhecimento do que era São Paulo, eles conheciam o Rio. 

Essa história eu não conheço. 

 Conhece sim. Eles não conheciam São Paulo, eles conheciam Rio. Eles compraram um 
belíssimo prédio aqui na região da Paulista e trouxeram os jornalistas. E eles contrataram o 
Sesc pra fazer roteiros na cidade, roteiros escolhidos por eles, com todos os jornalistas da 
Rede Globo. Você lembra sim que nós fomos fazer.  

Tô tentando me lembrar.  

Era você gerente ou era o Nelson. 

 Eu acho que era o Nelson.  

Nós levamos 250 jornalistas, de São Paulo e do Rio pra conhecerem a cidade. Porque como 
eles vinham com toda a parte de jornalismo do Rio pra cá, eles precisavam conhecer a cidade. 
Então eles escolhiam o roteiro, nós preparávamos e levávamos os jornalistas. Quer dizer, nós 
tínhamos o comerciário que nós trabalhávamos e tinham essas empresas que nos procuravam 
pra fazer coisas específicas pra ele. 

Os comerciários, o Sesc costuma chamar de usuários, não é isso? 

Isso. São pessoas que não são comerciários.  

Qual a porcentagem mais ou menos? Mudou de 30 anos pra cá ou tem mais ou menos uma 
média? 

Tem do ano 2000, serve?  

Quando a gente começou a pensar em turismo, a gente... 

Você quer do turismo?   

Só do turismo, essa taxa de usuários e comerciários. 

Em relação ao comercial, a gente tentava baixar 20% das negociações. E para o usuário, por 
pessoa recebia 20%, pra você dar oportunidade pro comerciário de passear.  

Lógico.  

Foi criado pra isso, o Sesc é pra isso. Mas sempre era 20%.  

20% de usuários?  

De usuários. 

Melhor colocar em números: 77, número de comerciários e dependentes. Usuários e 
dependentes, eu tenho de 77 a 2001. 
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Será que lá tem a porcentagem de dependentes e o comerciário titular? 

Separado? 

Dependentes é família né.  

É. 

Vocês acham então que a classe social mudou nos últimos anos, assim, talvez? O que tem 
sido oferecido antes abarcava uma classe social com menos... 

Hoje o Sesc atende mais, é que é uma pena que a gente não possa ir com você. Você deveria, 
por exemplo, você tá aqui em São Paulo, o quê, uma semana? 

É, três dias. 

Você devia conhecer Itaquera na periferia, e aí você ia ver o que é um atendimento assim... 
Você pega um domingo de sol em Itaquera, você imagina uma lâmpada. Eles fecham o portão 
e ficam aquele monte de cabecinha lá dentro, na piscina. Agora vai ver a renda dessas 
pessoas, renda super baixa, super baixa. Te garanto que não passa de três salários, dois 
salários mínimo, 1 e meio, é a média, essa é a média. 

Em relação ao turismo, eles conseguiam ter acesso?  

Hoje eu confesso que desde que eu saí do Sesc, eu prometi pra mim que eu não ia fazer mais 
nada. Eu ia ficar um ano sem fazer nada, se eu gostasse eu continuava, eu gostei e não fiz 
mais nada.  

Essa aqui é uma associação de ex-funcionários do Sesc, ela começou como Associação dos 
servidores aposentados do Sesc. A gente foi crescendo. É assim, tem aquela história, não sei 
se você conhece isso, quando você sai de férias, 10% do imposto de renda... Não pode fazer 
isso. Bom, isso talvez pros funcionários. Hoje 52% dos associados são da ativa. Agora é 
Associação dos Aposentados e Servidores do Sesc. Bom, então aqui, tô ajudando, fazendo as 
coisas, conseguimos uma série de coisas que a gente pega pra funcionar. 

 Faixa salarial.  

É. Que eu resolvi fazer? Passeios de um dia, excursões. Levamos pessoal pro Pantanal, pra 
Caldas Novas. Aposentado, e aposentado na excursão do Pantanal que nós fizemos que foi 
aérea né, coisa que o Sesc não faz, veio uma senhora aqui pro Sesc-Interlagos, servia café ali 
naquela cafeteria, ela disse assim: tô me aposentando, essa vai ser a minha... pergunta pra 
Rejane aqui. ‘’Essa é minha viagem de aposentadoria’’. Eu lembrei da senhorinha lá de Angra 
dos Reis. Eu tô tão feliz. Estou feliz pra caramba. Eu fui criado pra cima né, acho que te deixa 
feliz né. 

Agora, quem tá naquela fase de não fazer absolutamente nada sou eu. Aí hoje: ‘’Você não quer 
voltar a fazer alguma coisa?” (Risos)  

A associação... tem três anos de mandato e direito a mais três, porque assim, a diretoria 
precisa mudar, ela tem que mudar 2/3 né. E por exemplo, eu não posso ser mais, eu sou 
segundo secretário, você tendo título você faz tudo. O presidente não pode ser mais 
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presidente. A gente pode ir lá pro conselho fiscal. Precisa renovar as pessoas. Eu tô 
convidando porque eu tenho confiança... 

Aqui é faixa salarial. Você me perguntou de faixa salarial. De 1 a 3, em azul ó. Eu não sei se 
esse perfil mudou nesses...  

Bastante. 

Eu já não sei mais. Você conseguiria lá com a Denise... 

Elas devem ter. 

Vou entrevistar ela amanhã, Denise. 

Pergunta pra ela então isso aqui, que ela deve ter atualizado. 

Denise, Ana Cristina e Leila amanhã. Todas amanhã. 

É talvez, elas falem diferente da gente. 

Isso é rico pra caramba, pra pesquisa. 

A Denise deve ter esses dados atualizados. 

Se ele não tiver tem como conseguir ali na, tem uma área do Sesc que é uma área de 
estatística, que vai trabalhar com isso aí.  

Que pode te fornecer esses dados. 

Onde é isso aí? Lá na Sede? 

Lá na Sede. 

Deixa eu te falar. Pro seu trabalho mereceria conhecer Interlagos, Itaquera, Bertioga e até para 
você conhecer numa unidade do Sesc no interior, pra você ver o tipo de público. 

Na verdade, eu conheço só alguns Sesc, assim, de São Paulo o Bertioga mesmo, e essas 
unidades que eu vou aqui Pompéia aqui, pra ver teatro, essas coisas, mas podia conhecer 
turismo mesmo.  

Mas aí já é um público um pouco, não vou dizer elitista, mas é...  

Eu só fiquei hospedado, além do Bertioga, foi no de Venda Nova, foi a única vez.  

Nogueira.  

Nogueira, já fiz trabalhos com Nogueira. No Rio eu faço bastante trabalho com as unidades lá. 
Nogueira é Petrópolis. 

 Você sabe o que tem atrás do Sesc-Petrópolis?  

Não. 

O sítio de “Piraiuba”. Você sabe de quem era?  
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Pô, trabalhei lá e nunca... 

Estou eu um dia em Petrópolis ‘’Ah, vamos dar uma caminhada na Ferradura?”, aí você mata o 
cara, três horas em caminhar né. E aquilo ali, passei um Janeiro ali e passei Julho. Julho é 
lindo. Não sei se você já foi lá em Julho. 

Já. 

Por quê? Tá quente durante o dia e a noite, você olha aquele campo de golfe que tem ali 
atrás...Lindo. 

Ó, esse cara é tão louco que cismou uma férias de Julho... O que que a criançada fica fazendo 
em casa nas férias de julho se o pai e a mãe tá trabalhando e as crianças tão de férias? E ele 
encheu o saco, seis meses com essa história. O que vocês vão fazer pra essas crianças que 
ficam em casa? Aí surgiu um projeto que chamava ‘’FériasSesc’’.  

Até hoje existe, né? 

Não. Acabou. O que era o ‘’FériaSesc’’? Crianças de 7 a 12 anos, sem os pais pra fazer roteiro 
cultural. Ir a Bertioga, ir em Santos, Itaquera, Interlagos, no Museu do Ipiranga. 

É um roteiro cultural, não é aquela colônia de férias que parecia campo militar né... 

Não, era roteiro cultural. Por 5 reais a criança tinha um café da manhã, tinha o almoço no Sesc-
Carmo e tinha um lanche da tarde antes de entregar pros pais. Ele virou pra mim, e eu adoro 
criança assada com uma maçãzinha na boca (Risos), ‘’Você vai coordenar’’. E começou com 3 
ônibus. Nós chegamos a 12 ônibus dia. E eu tinha que coordenar os 12 ônibus se 
movimentando nessa cidade. 

Isso favorecia, só pra enriquecer um pouco, não sei nem se você vai falar sobre isso, o turismo, 
a iniciação turística. E o que favorecia isso? A unidade do Sesc-Paraíso era uma unidade 
receptiva em relação  as instituições como o Sesc-Bertioga, você deve se lembrar disso aí. E 
como a gente calculava, eu sabia, que na primeira semana de Julho, ela é fraca nas férias. Aí 
eu tinha lá, sempre, a Maria que era chefe do Bertioga... Tem que criar demanda. Tô com 
aquela porcaria, mil leitos, vamos botar criança naquela porcaria e vamos fazer um auê. E foi, 
fizemos. 

E depois, 990 crianças mais 80 técnicos que eu levei pra cuidar, né, pra ajudar a cuidar das 
crianças, deu 1100 pessoas. 

Precisava de vocês lá no Venda Nova, que eu fiquei hospedado... 

Não, na época eu era o gerente, eu comandava. Às vezes eu não tinha o apoio tão 
necessário... Eu não tinha apoio nenhum. Eu bancava. Mas os superintendentes sempre me 
apoiavam. Eu coordenava o Bertioga. Eu mandava muitas vezes assim ‘’Vamos fazer que eu 
seguro vocês, manda o pau’’. Agora, quero coisa séria. Não quero criança pra ir lá só jogar 
futebol . 

E pai era proibido a chegar no portão da colônia. (risos) 
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Tinha direito a fazer uma ligação a cada dois dias pra ver como tava e tal. Olha essa aí foi... 
Fizemos também um trabalho, com o Governo do Estado, com o Secretário de Cultura, você 
trazia pessoas do interior pra conhecer museus. 

Esse lance... Eu vi as documentações ontem lá, eu vi o nome do senhor direto com as cartas, 
senhor não, seu nome direto com as cartas, com os pareceres... Foi picuinha mesmo. E até 
hoje não conseguiu registro o Sesc de São Paulo? 

Não... 

Eles tentavam, eu vi que de todas formas eles tentavam... 

A gente assim... O Nelson enquanto gerente, a gente brigava muito. Que era mais um 
programa, pra nós era O programa, o Sesc é hoje mais um programa. Só que a gente achava 
importante assim, que o Paraná, é claro, concorrer com Paraná, eles trabalhavam com 
agências pra fazer viagem. 

Eu ouvi que vocês chegaram a ter que contratar alguma coisa, só pras agências pararem de 
encher o saco, as agências privadas né, chegarem a bater uma bola, com uma agência ou 
outra, só pra ter o nome lá constando. As agências privadas tavam enchendo o saco, pelo que 
eu vi, tavam toda hora ‘’Ó, tá competindo, tá botando cartaz, tá botando na TV’’ 

Nunca botou na TV. 

É. As vezes era alguém que mencionava na TV e era... 

A gente tinha, o que eu tinha, isso era coisa assim... Tinha um banner, a unidade era uma 
casa, aquelas casas antigas. Eu tinha um aparelho, desse tamanho assim mais ou menos, 
então ali eu tinha toda a história das excursões, todas elas. E teve uma época que nós fizemos 
um personagem chamada “Turislindo”, a gente criava historinhas educativas e depois, quando 
isso começou a ficar muito batido, também o cara já não tinha mais ideia pra fazer, lembra? 
Tivemos o sobrinho do Vitor ensinando as crianças. Aquilo era fantástico.  

Pro lazer, pro turismo, pra vida.  

Então assim, dia da abertura de inscrição, vai ser dia 10, a partir das 10h. Dia 9, saindo da 
unidade, eu, Marcos, Arlete, tinha 4 pessoas na porta nove horas da noite.  

Já com as cadeirinha montando na porta da unidade.  

O que que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, vai embora. “Ah, não pode entrar?’’ Não, 
não pode entrar! Vai embora. Eu cheguei a soltar uma excursão pro Pantanal, loucura, foram 
12 pessoas pro portão, só que assim, 4 deles foi pra Pantanal, você lembra disso né? Caldas 
Novas. Aí quando veio a viabilidade: você tá ficando louco, porra não deixa as pessoas aqui, 
nove horas da noite. Não adianta falar pra ele ir que ele não vai. Solta. E soltaram. Depois com 
o tempo ficou, depois a gente parou porque virou sacanagem. Fazia café da manhã, assim, 
você tinha pão com manteiga, suco de laranja... 

Como eles chegavam cada vez mais cedo, nós começamos a abri cada vez mais cedo. Aí 
começamos a abri 7h da manhã. Então o que a gente fazia, já fazia o café pra eles. 
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Assim, que que o Sesc recebe das empresas? Dinheiro. Pra ser revertido em função de que? E 
o comerciário? E as pessoas? Eu num queria nem saber se a Sede aprovava, manda fazer né. 
Porque isso tudo, assim... A pessoa ela... Nós não éramos informatizados, ela comprava e 
pagava com carnê. Também era sacanagem da nossa parte. Aí o cara ia pagar todo mês o 
carnê, ele via o banner, que que ele fazia? “Ah, vou comprar outro, vou comprar outro...” 

Tinha gente que vivia pendurada conosco. 

Quatro, cinco, sei carnês. Tinha um senhor que um dia eu fui conversar com ele. A Arlete, a 
assistente social, ela me chamou a atenção.  

Os filhos pagavam pros pais viajarem. 

Eu tô te falando isso, porque isso era um sentimento, me batia assim... Não é possível, não é 
possível. Assim começava a ver, você ia e conversava com o passageiro, tinha uma atendente 
nossa, chamada Neuzinha, conversava, conhecia todo mundo. Ainda mais que você trabalha 
numa agência de turismo, ela era a maior vendedora que tinha, porque ela vendia a alma. 
Impressionante. Não que assim, tá forçando, o lance dela.  

E uma coisa, eu percebia que ele gostava, então primeiro ele começou com o café da manhã. 
Ai perguntei pra ele “Não dá pra gente tentar colocar uns shows, uns shows regionais...” “Ah 
dá, mas você tem que trazer coisa boa!”. Aí comecei a trazer violeiros não sei de onde (Risos). 

Tinha um pessoal que... Eles chegaram até ir em Bertioga. Sabe aquele pessoal que fazia 
massagem em Bertioga? Davi e a mãe dele, a Bia. 

Sei, sei. 

A Bia foi lá um dia pra comprar Pantanal. Mas eles não tinham dinheiro pra isso. Falei pra eles: 
vocês não vão pagar, vão pagar um só. A única obrigação que vocês tem que fazer, eu quero 
uma aula de tai chi chuan na Chapada dos Guimarães. (risos). Sério. Levaram 40 colchonetes 
e fez a aula de tai chi. O Davi, isso aí pra mim, assim, é isso que eu falo pra você, se 
apaixonou. 

Você conhece o bosque de Campos do Jordão?  

Não. 

O Horto Florestal de Campos do Jordão? 

Eu fui quando era criança... 

É maravilhoso o Horto Florestal de Campos do Jordão. E a gente ia muito, mas eu vivia 
falando: Eu quero fazer Campos, eu quero que vocês façam a Caminhada do Horto. Vocês vão 
andando com um grupo num determinado ponto do Horto assim, tem um quarteto de cordas 
tocando (Risos) enquanto o outro canta uma aula de Tai Chi Chuan (risos). 

Mas assim, o que eu me propunha a fazer eu queria fazer é sabendo o que eu tava fazendo. 
Enquanto eu era adjunto tinha que falar com meu antigo gerente. Quando eu passei  a poder, 
existe, e isso é apaixonante, você trabalha com turismo, ainda mais com estrutura, o Sesc dava 
toda a estrutura necessária. 
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E é muito importante, né? 

E essa caminhada no Horto, a gente punha, fazia tai chi chuan embaixo da cachoeira... (risos) 

É uma coisa que faz tão bem pras pessoas, como é que não pode ser importante, né? 

Tem que dar valor a isso. A pessoa tem que se sentir importante. Até ir pra Porto Seguro, 
qualquer um faz isso. Você vai até dar risada. Dia 30 agora, dia 31 de novembro, eu vou pra 
Campos do Jordão com a Maria Dorvalina, que é um grupo lá. Você vai conversa com ela... Eu 
conversar com ela? Eu vou ficar é em outro lugar. Eu nem quis entrar. Eu detestava, porque a 
mulher ia lá eu vendia 200, ela vendia 100. Então, vai. Olha bem, quando o ônibus chegava 
tinha obrigação de olhar o ônibus... Eu cheguei a mandar ônibus ir embora na porta do Sesc, o 
grupo ali e ligar pra empresa.  

Eu trabalhei 20 e poucos anos, tivemos dois acidentes. 

Essa preocupação com os fornecedores devia ser de todo mundo né e não é né? 

 Mas não é. Eu tive, quando a gente teve em Natal, eu fui conhecer o hotel Reis Magos né. 
Achava bonito, não conhecia Natal. Fui lá no Morro do Careca,  nem fico nesse hotel aqui né. 
O hotel que a gente gostou, na época o Sesc acabou comprando.  

Que é a colônia de Natal agora.  

Assim, o Reis Magos, o pessoal da CVC esperando, a gente tava lá, o grupo esperando o 
ônibus. Os jogares de futebol do América de Natal, tava hospedado lá, pô, porta aberta, toalha 
na mesa. Jamais a gente vai ficar num hotel desses! (risos). Jamais. Passei uma noite lá e fui 
embora. Aí estávamos indo lá pra São José dos Campos. Fica em frente ao Chaplin, lá em 
Natal. Esqueci, é um bom edifício... do lado de lá da estrada. Esqueci o nome...  

Não, tranquilo.  

Cinco e meia?  

Quase cinco e meia, cinco e vinte e cinco.  

Eu preciso ir embora... 

Não, as últimas, vamos lá. Esses documentos que eu vi ontem lá, esses agentes tentando 
encher, pra falar uma expressão mais de grosso modo... encher o saco do Sesc por conta 
disso, eles chegaram a conseguir a limitar alguma coisa lá? 

Não. Porque assim, o que aconteceu. Uma vez entraram com um processo maior e o Sesc, 
contratou um consultor jurídico, eu não lembro o nome dele agora... Esse consultor foi à 
Brasília e não deu em nada. Ele fez um parecer favorável a gente que nosso trabalho era 
totalmente diversificado do que a agência fazia. 

Eu vi esse documento. Além de ser paradoxal né. Porque também são pra fazer parte do 
comércio né, as agências privadas né. 
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Pô, vocês estão ficando louco. A gente não concorda com vocês. Nós tamos iniciando o cara 
no turismo, agora se ele quer ir pra Natal, pra Fortaleza, onde é que ele vai? “Ah você indica?” 
Não, não indico agência. “Mas onde é que ele vai?” Vai na CVC, na época tinha, já fechou aí...  

A Nascimento Turismo.  

A Nastur, vai nesse lugar.  

O nosso presidente é um dos sócios dela. 

As pessoas de repente, por conta da experiência do Sesc, de repente tavam querendo mudar, 
querendo uma nova viagem. 

Não. Eles queriam mais. 

É. Uma viagem legal, assim, culturalmente. Eles têm que mudar. Então as agências privadas 
que têm que mudar né. 

Tinha gente que viajava com a gente que viajava: “Ah eu fui pra Grécia.” Ótimo. Nós 
continuamos com Caldas Novas, Guarapari, mas era essa a proposta. 

Vamos pras últimas então. Qual a relação que estabeleceu entre o Sesc e o BITS? Qual sua 
opinião sobre essa relação? 

A relação vem desde a criação do BITS né. 

Então foi importante pro Sesc? 

Foi importante porque eu acho que se o Sesc não tivesse tido assento no BITS já lá na 
fundação, São Paulo não tinha desenvolvido o turismo como ele desenvolveu. E ele 
desenvolveu independente do Nacional. O Nacional só foi criar um departamento de turismo, 
porque o regional de São Paulo, Paraná e Santa Catarina começaram cooperar. E isso tinha 
que ser registrado de alguma forma. 

Essa era outra pergunta. Qual o papel do departamento Nacional no Sesc? 

Ele foi a reboque. Infelizmente isso não pode ser dito lá fora. Isso não pode falar lá fora. Mas 
ele acabou indo no turismo, especificamente. Não tô te falando outra coisa. 

Não, lógico. 

Ele foi a reboque. 

O que deu certo foi essa nova logomarca do Sesc, isso é nacional. O Nacional conseguiu que 
todo o Sesc tem essa logomarca. Até então se essa logomarca... 

Era diferente, tudo diferente. 

...isso aqui ter atividade econômica, pra todas as unidades trabalharem dentro do mesmo 
padrão. Pra os preços não terem distorção de uma cidade pra outra. 

A exceção em relação à quilometragem. 
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A quilometragem. Por exemplo, Ribeirão Preto, que já está lá quase na divisa de Minas e nós 
aqui. Mas esse foi um instrumento que a gente colocou, a viabilidade econômica. 

Acabei com a discussão conjugada. A conjugada era mais ou menos assim, existia, mas assim 
tipo, Araraquara com São Carlos. Eu fui fazer uma excursão, aí tá assim ‘’Araraquara, São 
Carlos, Ribeirão Preto, Catanduva e depois ia viajar’’. Eu falei ‘’O quê?’’ Pare. 

Essa era o famoso ‘’Catajeca’’. 

É duas, no máximo.. a pessoa que sair de casa 5h da manhã, ela vai entrar na estrada às onze 
e meia. 

E um dos instrumentos que a gente implantou nessa época, foi isso aqui, a questão do ponto 
de equilíbrio. Até onde você tinha que vender pra excursão se pagar, o que era... 

Perfeito. 

Pode ser que você assim conversando com a Denise, provavelmente ela vai te mostrar uma 
outra... não vou entrar no mérito porque são outras pessoas administrando... 

É, ela vai te mostrar isso aqui hoje em computador.  

Um pouco diferente talvez.  

Tem frames por trás. 

A ideia é isso. 

A ideia é basicamente isso, tá? Isso aqui foi implantado em 86. 

Tudo isso tem no Sesc-Memórias? 

Tem no Sesc-Memórias esse documento.  

Deve ter.  

Essa era a ficha de reserva tá, quando o cara comprava ou a excursão tava lotava a gente 
punha o nome deles aqui pra guardar. 

Acho que no Nacional eu vi algumas coisas assim, lá na biblioteca deles. 

Isso aqui é uma folha de, é um home listing né. Só que era um home listing feito a mão na 
época né. 

Os assentos dos ônibus... 

Os assentos, onde eles escolhiam o lugar. Isso foi quando nós entramos com a ideia de rede. 
Isso aqui... O que tinha isso aqui? Ah, isso aqui era uma ficha que a gente preparava de 
pagamento. Aqui é a relação de passageiro, e aqui é o questionário que eles respondiam pra 
gente no ônibus, tá? Que depois seria tabulado pra originar os dados estatísticos... 

Legal.  
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Esse aqui era o relatório do guia, o que a gente cruzava esses dados dos passageiros com os 
dados daqui. E essa aqui é a avaliação de desempenho depois que a excursão voltava, a 
gente pegava os dados da viabilidade, todos esses dados de avaliação colocava aqui, fazia um 
resumo e passava pra ele, que aí que dava briga porque ele não queria o resumo, ele queria 
tudo. (Risos) 

Você falou do Rio né? Só começa de anos pra cá, e na verdade assim, mesmo que eu chegue 
a esse resultado de que pô, no Rio tem pouca coisa, mas eu quero pegar as duas regionais por 
que... Eu tô lá né... 

Você vai encontrar muita coisa é na Nacional. No Nacional você vai encontrar. 

Pois é, no regional eu estou encontrando dificuldades. Pra guardar documento, nada? 

O único lugar que você vai encontrar é no Sesc-Copacabana com o receptivo. 

A unidade de Copacabana né... 

Como receptivo.  

Ele era chefe da reserva.  

Ele continua ainda, eu conversei com ele. 

O Domênico, as coisas das diretrizes dele, esses documentos eu consegui. Agora, essa 
documentação que tem no Sesc-Memórias, no Rio não tem nada. Impressionante. 

E esses documentos de 86, quando implantamos ele, o Nacional recebeu. Então 
provavelmente o Nacional tem. 

Eu cheguei a ver até na biblioteca deles. 

Eles devem ter. 

Agora, na regional eu vou ter um problema. Vou pegar então o departamento Nacional, 
Regional do Rio, e São Paulo. Regional do Rio eu vou ter um problema sério pra conseguir. 

O Rio começou a operar só depois de 2000, é, o Regional. O Nacional é outra coisa, 
entendeu? 

Tem também umas pessoas boas que eu tive acesso assim, na minha dissertação de 
Mestrado, quando eu fiz uma análise de um projeto lá deles, chamado ‘’Turismo Jovem 
Cidadão’’ projeto subsidiado né e tal, tinha Silva Madureira, Rosa Aurora, uma galera boa. 

Eles tinham aquela experiência das férias em Nogueira das crianças, você lembra? Que era 
antigo, esse é da década de 50, é o projeto que eles fechavam o Nogueira só pra crianças nas 
férias, esse projeto é antigo. 

Isso era minha próxima pergunta. Já que eu estou pegando essas duas regionais e o 
Departamento Nacional, existem diferenças entre o Sesc-Rio e o Sesc-São Paulo? Se sim, 
quais? 
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O Barbosa aqui respondeu. Por uma questão de dinheiro São Paulo interpreta as diretrizes do 
Sesc de outro modo. Nunca fizemos nada em São Paulo sem convidar o Nacional e o Regional 
do Rio, eles não vinham. 

Aqui em São Paulo, Mesa São Paulo, que era as sobras de alimentos que o Sesc recolhia com 
seus parceiros e processava e distribuía pra as creches, abrigo e tal. Ensinava como utilizar a 
rama da cenoura, essas coisas. Criou-se o Mesa Brasil, através do Sesc, o Sesc de São Paulo 
tinha Mesa de São Paulo, né. Quem foi coordenar o Mesa Brasil lá no Rio de Janeiro? O antigo 
diretor do Sesc, criou-se problemas né. Isso tudo que eu tô te falando, nunca te falaram. O 
Dionino Cortelazi Colaneri, que você disse que vai entrevistar, ele foi superintendente técnico 
do Sesc.  Depois de aposentado ele foi convidado a ser Diretor do Departamento Geral do Rio 
de Janeiro. 

 Foi quando entrou o Tunico no Rio de Janeiro. 

Você não fala isso porque politicamente não vai ser bom pra você. 

Eu não falaria isso. O Sesc como todo, ele tem uma filosofia, um lote a seguir. Você tem as 
suas ramificações, então assim, o Sesc de São Paulo tem programa de odontologia, programa 
de saúde, programa habitacional. 

Que aqui em São Paulo teve... 

Programa de esportes... Todos os regionais dentro das suas características também teve. Em 
São Paulo criou-se lá, a cidade de Suzano, tinha lá uma comunidade, comunidade brasileira 
Machado Neves, que era o nome do nosso antigo presidente. Hoje chama bairro Sesc. Não 
tem mais nem unidade do Sesc lá, mas chama bairro Sesc. As outras regionais não fizeram 
isso. Contrapartida, todos tem odontologia. Todos na época passaram, corte costura e 
sanitarismo. Com o tempo, essas coisas foram sendo absorvidas. A medida que foi sendo 
absorvida, o Sesc foi cumprindo dentro das necessidades dos seus comerciários. Eu tive em 
algumas regionais do Nordeste, tem lá odontologia, tem curso de corte e costura, porque lá 
você tem uma tradição de corte e costura. São Paulo já não tem mais isso. Em contrapartida 
aqui nós temos o quê? Formadores de teatro, que é o caso do CPT aí, você não tem isso lá em 
Natal. Não é pra ter isso em Natal. 

Vou reformular assim mais ou menos, o Sesc-São Paulo não formou diretrizes, mas ele foi e é 
exemplar pelo tamanho, pelo dinheiro, pelos profissionais capacitados. 

Pelo desenvolvimento do estado, eu diria. 

Pela riqueza e pelo tamanho do estado. 

Teve que se adaptar aquilo que o estado necessita. 

E acabou sendo exemplar pra outras regionais. 

Uma coisa que eu acho, toda minha vida eu me perguntei, tá? Porque quem tem assento no 
BITS, não é o DN é o DS? Porque o DN veio a reboque do DS. Infelizmente, não tem outra 
explicação, não tem outra. Não tem como explicar. Se não era eles que estariam lá. E como 
toda vida o Sesc-São Paulo se manteve lá, e o DN nunca tentou encarar e nunca acompanhou. 
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Mesmo na carta de Montreal que o Sesc foi lá, o Danilo estava lá. O Danilo assinou, não tinha 
ninguém da DN. 

O Sesc foi o primeiro das Américas a assinar a Carta de Viena. 

Tava Danilo e a Flávia na carta de Montreal. Não tinha ninguém do DN.  

Uma regional que tem uma história dessas, né...  

Então assim, há algumas perguntas que não tem respostas. A gente se pergunta mas não tem 
como responder. 

Em 81 eu fui pro Nordeste comprar artesanato pra uma feira de cultura do Sesc. Bom, cheguei 
lá em Maceió, fiquei encantado com aquilo lá. Fui almoçar num lugar que tinha uma peixada 
maravilhosa. Vou pra Maceió, eu tinha ficado num lugar maravilhoso e tal. A rua asfaltada, tudo 
estava sobre alvenaria e luz de neon. Não sei se você conhece, me apaixonei naquela feira de 
Caruaru. Eu vi a Elba Ramalho cantando. Aí São Paulo é isso. Você foi se amoldando, sem 
perder sua característica inicial, às necessidades de hoje. 

Aí tinha muito aquelas ‘’as feias que me desculpem’’. Eu vi em São Paulo fazer o que tem. 
(Risos) 

Eu morei aqui um ano quando fiz a pós com Luís Otávio me orientou, adoro São Paulo. Não 
tenho nenhuma rixa. Mas sempre tem. 

Não, e quem é a maior oportunidade turística do Rio?  

No Brasil todo, eu falo isso pros alunos lá na minha aula. É o maior centro emissor disparado. 

Eu adoro o Rio de Janeiro. O Rio realmente, pela sua beleza natural, vamos dizer assim, eu 
não vejo condições de ninguém...  E emissivo, não é que eles não tenham, mas não tem essa 
necessidade. 

São Paulo já é hoje, a cidade já é o maior centro receptor de turismo de negócios né. 

Fui numa feira de agronegócios, parei na porta do Ribeirão Hotel, nunca imaginei que fosse 
ficar lá. Pra dormir uma noite pelo menos né. Rapaz, tava cheio o hotel. Tá demais não é só a 
capital, fora o interior, você lembra do interior? Eu fiquei bobo, que que eles tão fazendo? 
Nesse hotel aí, tinha o Black Stream Palace... Congresso de Fisioterapia, Congresso de não 
sei o que... Não tem vaga, rapaz. A rede do interior, tá fazendo o que? É a própria rede 
hoteleira, tá pondo cursos, seminários, pra poder ter ocupação durante a semana e nós 
precisamos ir lá de vez em quando, dançamos. 

Se eu estivesse entrevistado, eu dava pause agora mesmo, mas em off, pelo que eu vejo, nem 
tenho tanta experiência assim nesse operacional, longe de vocês, muito longe, mas São Paulo 
tá se movimentando muito mais do que o Rio por conta da Copa do Mundo e Olimpíada. E olha 
que a Olimpíada é no Rio. Muito mais, em termos de...  

Mas aí eu acho que é a própria característica dos...  

Em empreendedorismo. Mas assim, o Rio tá devagar, eu vejo coisas muito... 



271 

 

 Não, é uma característica do carioca né...  

Não chega a ser um baiano, mas é quase... 

A primeira vez que fui a Porto Seguro, fui pelo Sesc já com o turismo né... Rapaz chegou: 
‘’Cerveja, cerveja! Sorria, você está na Bahia’’.  ‘’Vou contar pra você essa história’’ Ah tudo 
bem, vou ficar, não tem jeito... Aí na volta falava assim: ‘’pode pedir o camarão, exatamente 
isso’’ 

Até ele pescar o camarão... 

Eu recebi o e-mail de capacitação pra Olimpíadas de São Paulo e não recebo do Rio, cara. Eu 
fico transtornado. Como? Não tem ninguém se movimentando ainda. 

Eu acho que é uma característica dele.  

É isso mesmo. 

Uma coisa. Sabe onde você vai encontrar algum documento de turismo? Na Câmara Municipal 
de São Paulo. Porque quando a Luiza Erundina foi Prefeita da cidade de São Paulo, criou-se 
uma grande comissão na Câmara, inclusive o Sesc fazia parte. Nós levantamos vários 
documentos, como adaptar a cidade de São Paulo para receber esse turismo que ele tá 
recebendo agora. 

Legal. Qual era o nome dessa comissão, você lembra? 

Era Comissão Municipal de Turismo. No governo de Luiza Erundina, foi no começo dos anos 
90. Nós tivemos acho que umas 22 reuniões. 

Vocês desenvolveram tão bem que assim, todas as últimas perguntas que eu considerava as 
mais importantes vocês já responderam, responderam mesmo. 

 Anota aí. Me dá seu e-mail 

Eu vou dar. A última é uma questão mais “teoria”, que pela pesquisa envolve uma questão que 
eu vou encarar, enfim, e que é difícil pelas leituras que eu tô tendo, talvez só lá pro final e 
talvez também não tenha uma opinião. O que é turismo social na opinião de cada um de 
vocês? 

Vou pegar nossa última definição aqui. (Risos) 

Eu vou começar a falar, depois você fala.  

Um de cada vez por favor.  

Eu aprendi o que era turismo social no Sesc. Ajudar as pessoas, não de baixa renda, de uma 
maneira geral, de viajar de conhecer os locais, os seus históricos, a sua cultura, com 
qualidade. Não é você entrar, tanto faz a CVC, falo a CVC mas podia falar uma outra qualquer, 
mas sempre vem a CVC, quando o Sesc mandar 40 pessoas pro pantanal, vai ser igual. O que 
era diferente? A qualidade, a tranquilidade, é o histórico, é você ter um guia especializado, ter 
um seguro viagem. E o que que a gente vê hoje? Eu tô falando alto, você pode até escrever. 
Em 600 passageiros, nas agências de viagens, que pagam seu seguro saúde, 300 não tem 
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esse seguro de viagem. É só 300 que tem, metade não tem. E se acontecer alguma coisa, tá 
pago você vai lá e cobre o cara. Tô te falando isso, porque quem me falou isso é um operador 
de turismo. E outra coisa assim, que me chateou muito no turismo social, no turismo até hoje, o 
que você falou é... ninguém tem compromisso com nada, a não ser por dinheiro. Quando o 
que, no turismo social que o Sesc desenvolveu e desenvolve, o compromisso é com a pessoa 
que está comprando o pacote.  

Perfeito, ótimo. 

Eu tenho várias definições aqui teóricas. Mas uma coisa que sempre a gente discutiu muito, 
era o que é o Turismo, o que é turismo social? Eu sempre dizia que o turismo social é um 
instrumento de educação. Você tem que usar o turismo pra educar porque é um momento 
único, dentro da viagem você educa o passageiro com tudo. Você educa ele para viajar. É 
aquela tal da história de educar ‘’para’’ e ‘’pelo’’ né? Porque naquele momento ele tá totalmente 
aberto. Então uma, a pessoa que está ali tem que ter muita responsabilidade no que fala, no 
que passa, porque a pessoa... 

Cuidado com o que fala, aonde fala e com quem fala. 

Porque a pessoa que está ali está aberta a tudo que você apresenta a ela. Ela vai acreditar em 
tudo que você falar. Então é um momento único pra você educar. Basicamente isso. 

Como é que era o Sesc? ‘’Turismo para todos’’? 

‘’Turismo para todos’’, a briga do turismo para todos.  

Nós tivemos várias discussões com várias pessoas, que queriam que mudasse de turismo 
social pra turismo para todos. O turismo social não é para todos. Pode ser para todos. Mas o 
turismo social está dentro da essência do Sesc, o para todos, embora você faça para todos, 
não é isso. Não é. E isso nós tivemos várias brigas, várias discussões e graças a Deus parece 
que não vingou 

Seria demagogo talvez chamar de turismo pra todos né? Uma coisa meio marketeira não é? O 
‘’para todos’’? 

É a mesma coisa que assim, eu não entendo porque que o Sesc tirou, DiverCidade é uma 
coisa assim que não só uma diversidade que a pessoa está fazendo como pra cidade que você 
vai. 

E essa briga do ‘’para todos’’ foi grande. 

Lá fora alguns pesquisadores chamam de ‘’turismo para pobres’’. 

Não. Isso é mais ridículo. Portugal e na Espanha, já tinham, hoje com a economia não sei 
como tá, de uma certa maneira, começou lá essa ideia de turismo pra terceira idade e tal né, 
muito subsidiária... 

Eles têm associações que fazem uma escolha, seleção de famílias com a renda, quantos 
filhos, eles fazem uma seleção séria, as associações lá em Portugal.  

Eu achava que essa história de ‘’turismo para todos ‘’ assim, gostaria de fazer turismo para 
todos. Infelizmente nunca fiz turismo para todos. Entendeu? Porque tem gente infelizmente que 
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não vai ter condições, nem o mínimo possível pra fazer. Então é demagógico eu falar ‘turismo 
para todos’.   

“É uma irrealidade” (fala de uma funcionária da associação, que chegara na sala da entrevista). 

As discussões que teve a respeito disso foram muito bravas. 

“Vamos pensar no comerciário como um todo né. Aquele comerciário que é registrado, que 
trabalha na loja como balconista, ele mesmo que ganhe relativamente bem, é muito difícil ele 
ter dinheiro pra poder viajar, num programa de turismo qualquer que o Sesc propõe” (fala de 
uma funcionária da associação, que chegara na sala da entrevista). 

Eu tava falando com o Bernardo, aqui, na minha concepção, comerciário, o Diretor 
Superintendente da Sony, como aconteceu, o japonês que viajava com a gente... 

“Sim, mas tem todos os níveis” (fala de uma funcionária da associação, que chegara na sala da 
entrevista). 

Então, se eu falar ‘’Turismo para todos’’ é para todos. 

Eu tava falando com ele que lá fora as pessoas tentam relacionar o Turismo Social com o 
Turismo para pobres. Também não seria o caso, como esse exemplo, pode envolver pessoas 
que necessariamente não tem renda tão baixa. 

Você briga por aquela história do filho que tá pagando pro pai não ficar em casa, pro idoso não 
ficar em casa. 

Nós temos uma política. Isso é uma política dele, tá? Depois de muita discussão, se uma 
pessoa chegava lá e falava assim ‘’Eu quero comprar essa excursão em um apartamento 
single’’. A gente fala: ‘’não é justo’’. Não é justo, por quê? Porque essa pessoa tem dinheiro. 
Ela está comprando pra ficar sozinha. Ela não quer se sociabilizar. Então porque eu vou vender 
pra ela? 

Tem isso ainda hoje? Essa ideia de você, quase uma seleção que eu acho que é importante. 

Ela vai pra qualquer agência que vai vender o single. 

Tem isso, nas unidades do Sesc esse exemplo, o seu caso não é esse? 

Tem. Isso aí era repartido em grupo. Todo grupo que trabalha com turismo, pelo menos na 
nossa época, nós sentávamos, de 6 em 6 meses, o grupo todo que eram 40 pessoas, e 
discutíamos esse tipo de diretrizes, diretrizes éticas. Porque isso é uma questão ética.  

Sabe quem me ensinou isso? Lina Bo Bardi. Quando inaugurou o Sesc-Pompéia, foi ser chefe 
lá de manutenção, não sei quantas polegadas, ela sabia trabalhar com pessoas. E a Lina era 
uma pessoa muito amada. Muitas vezes no balcão, naquelas mesas grandes, ‘’precisa juntar 
as pessoas pra conviver, é assim que se faz’’. Isso foi em 1988, a gente veio trabalhar com 
turismo muito tempo depois. E aí você pega a essência toda história do Sesc. Você está 
convivendo com todas as faixas, todas as idades, não existe o pobre, o rico, o negro, o branco, 
o amarelo.... 
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Então aquilo que vocês falaram, então, um ponto, dá uma oportunidade mas também como 
essa oportunidade vai ser dada né, isso talvez seja mais importante. Não é só ‘’vamos dar 
oportunidade aí’’. Joga o pessoal pra ver qualquer coisa. É como isso vai ser feito, essa 
preocupação. 

E vamos cobrar né? Cobrar de certa forma, mas cobrar. 

Não é uma coisa assistencialista no sentido mais pejorativo, paternalista. O Rio tá fazendo, fez, 
nos últimos 10 anos, muitos projetos subsidiados pras comunidades que ficam em torno dele, 
das unidades. É algo complicado, nem sempre é algo que... 

Tem o Sesc-Copacabana, tem o Teatro, essas coisas. 

O Rio... Faz tempo que eu não vou pra lá, não sei nem como que tá... Antigamente eu 
conversava muito com o pessoal... 

Olha, hoje o pessoal titular no turismo, praticamente Luzia, fui conhecer a Luzia depois de 15 
anos falando com ela no telefone.  

Luzia de Goiás?   

Falei: ah Luzia, não te conheço. Ela: é pois é. Baiana, bonita pra caramba, e o Marcos Viaz, 
que é lá do Pantanal, agora é responsável pela central de atendimento... 

Da colônia. 

Mas foi nosso guia por muitos anos o Marcos. Eu fui pra Goiás, mas assim, particular. Eu liguei 
pra Luzia, mas o que eu queria fazer? Eu queria fazer Caldas Novas, eu queria fazer 
Pirenópolis... A maior cavalhada do Brasil é em Pirenópolis. E eu queria fazer Caldas Novas, 
Pirenópolis e queria ir no Jalapão. Mas eu queria ir no Jalapão, ficar numa pousada do 
Jalapão, parar meu carro e pegar um jipe 4X4, porque o Jalapão são 400km pra você fazer o 
circuito todo, eu liguei pra Luzia. Aí eu fiz um Toyota, fiz uns 400km do Jalapão. Você para na 
estrada e entra num deserto, pedra de cachoeira... 

Isso é bom pra você fazer amizade. Porque quando a gente tava aqui na ativa em São Paulo, 
mesmo agora. Pra você comprar um remédio, é uma cidade que tem tudo. Um pai prum filho 
‘’aqui tem tudo, tem até casa de corda’’ ‘’Eu quero conhecer’’. Professor da Unifesp lá. (Risos). 
‘’Porque o meu pai tinha corda’’. Você tem tudo nessa cidade, tudo o que você imaginar. Se 
você pode ajudar, ajuda as pessoas. 

Eu sou paulistano, nascido e criado na cidade. Eu aprendi a comprar munição pra caça por 
causa do diretor regional do Sesc de Goiás, o Valdemiro. Porque caçava lá. Então cada vez 
que eu ia, ele me pedia munição. Eu tinha que vir nessa rua comprar munição pra levar pra ele. 
(Risos). 

Teria mais alguma colocação? Algum comentário? 

Não, te desejo boa sorte nas próximas entrevistas. Pena que a gente não pode te contar muito 
mais histórias, porque tem cada história fantástica... da mulher que espirrou... 

Eu teria que fazer uma tese só com as histórias de vocês, com certeza (risos). 



275 

 

A mulher que vomitou a dentadura. (Risos) 

 Chegou na porta do Sesc, parou o ônibus, ela foi embora e o marido dela não sabia o que 
tinha acontecido. (risos)  

Eu trocaria, isso seria muito mais divertido do que o meu tema. Só com as histórias das 
viagens. 

A gente tinha lá, uma vez, ficou uma maleta. 

Esqueceram uma maleta no saguão do Sesc. 

Aí veio a chefe de turismo, tava lá com o Marcos e tal. “Esqueceram uma maleta, que que a 
gente faz?” Não tinha etiqueta, aí eu falei “abre essa porcaria aí”. Tinha um vibrador dentro. 

Desse tamanho, cor de rosa. (Risos) 

Se trabalhava sério, levava muito a sério, eu trabalhei no Sesc durante 47 anos, os melhores 
de diversão que eu tive foram esses 47 anos. 

Fui atropelado em Goiás, quase entrei em coma. Essa aqui teve que ir pro UTI pra me buscar 
em Goiás.  

(Risos) 

Em Caldas Novas... Quase bati nele. 

Quase me mataram em Caldas Novas, no carnaval. 

Passou de 400km, eu quero dois motoristas. “Pô, vai custar mais caro”. Eu quero dois 
motoristas. A gente tem uma responsabilidade muito grande. É diferente das agências. O cara 
não quer saber. 

Uma coisa, o motorista tem o quarto dele. O guia tem o quarto dele. Todo mundo tem direito. 
Ele sempre falava isso. 

Não quero guia dormindo em quartinho. O guia e o motorista são as pessoas que mais 
cansava. Porque assim, tem um grupo até que horas? Até uma hora da manhã, seis e meia 
tem que tá de pé porque sete e meia sai o grupo a passeio. Quem é que vai acompanhar? O 
guia e o motorista. 

O chamado tempo livre não existe, tá sempre ligado. 

Aí passamos a fazer, o motorista tem seu quarto, o guia também. Esse negócio de ficar 
embaixo da escada, meu amigo... 

O motorista dormindo em bagageiro... 

Acabamos com tudo isso aí.  

Outra coisa que os motoristas não se conformavam, que quando chegavam nos restaurantes, 
eles tinham a mesa deles reservada pra sentarem ali e comer do lado de todos. E a mesma 
comida, nada diferente. 
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Igual aquele negócio de bandejão. Fica junto não é? 

Lógico, sem segregação. 

O cara vai conviver com você, uma semana, 10 dias, às vezes excursão de 12 dias, caramba. 
Esse cara tem que ser seu companheiro, tá na mão de quem? Deles. Não quero cachê pra 
motorista, em hipótese alguma. Se o guia ganhava seus 10% lá, ganhavam porque queria 
dinheiro, mas faz tempo. 

O cara já ganha duas horas extras a mais por dia, mais refeição e ajuda de custo.  

Dá seriedade pro roteiro. 

Os passageiros viam isso.  

E também, deu até encrenca, nada de carona, nem pra policial rodoviário. Os motoristas 
queriam me matar, porque os policiais marcam né. Não. Vai ser nossa responsabilidade. Se 
acontece um acidente, um cara desses morre, o que que eu vou explicar pra administração?  

Vários multavam nosso ônibus quando a gente passava, porque a gente não dava carona. 
Quero nem saber. (Risos) 

Outro exemplo do pessoal querendo olhar feio pra uma coisa séria né. 

Porque o guia ganhava sua caixinha, mas eles cobravam tudo. Dentro do pacote, quando 
chegava lá, qualquer pacote que custava 30% a mais, nós era 10% a mais. Não tem motivo 
você cobrar mais 30%.  

A Patrícia lá do Nacional, na entrevista, quando eu perguntei pra ela sobre o turismo social, ela 
falou, não sei se é dela ou se ela ouviu alguém falar. Ela falou ‘’Turismo social pra mim era 
como o turismo deveria ser, só que não é’’. Ela falou assim. 

Você tem que negociar. Por exemplo, nos segurávamos muitos hotéis. Então nós tínhamos que 
exigir a contrapartida na alta temporada.  

Queria réveillon, queria carnaval, entendeu? Quantos grupos você colocou em Porto Seguro? 
Colocou 40 grupos.  

Você não ia discutir com eles. Eu segurei o hotel, tal mês, tal mês, tal mês. 

E segurava mesmo, né? 

Nosso emissivo é muito forte. 

Essa sazonalidade do Sesc é impressionante. Equilibrar, pelo menos tentar equilibrar a 
sazonalidade de vários hotéis de vários lugares. 

O Sesc do Rio, até hoje faço educação para o lazer lá no Nogueira, nas outras unidades, entra 
na hora sim, até lá também. Eu sei disso, seriedade. 

Quantas vezes nós alugamos todos os apartamentos reservados e não usamos... Pra honrar o 
compromisso com o hoteleiro que nós assumimos foi isso, então nós vamos lá. 
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Vou te mandar e-mail pra você me enviar a sua dissertação. 

Aí eu te mando, ela tá digitalizada, aí é mais fácil. 

Brigado, pô, dois em um. Foi demais pra pesquisa! 
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADA - Leila Yuri Ichikawa 

 

Qual seu cargo atual, Leila, no Sesc?  

É... animador sociocultural.  

Qual a função do animador sociocultural no Sesc? 

Depende. Na unidade ela tem a função de pensar a programação cultural, esportiva também, 
porque existem dois cargos diferentes no Sesc e aí o animador sociocultural, na verdade, é um 
cargo acima, por exemplo, do animador cultural, aquele técnico que pensa na programação 
cultural, terceira idade e tudo mais e tem o monitor de esportes que é da área da educação 
física. Acima desse cargo está então o animador sociocultural e que ele cuida também, 
continua cuidando também dessas questões de atividade físicas, se for na área da educação 
física, cultural... 

Entendi. Você chega a programar coisas pro turismo social? Pras viagens? 

Na verdade, assim, agora, nessa função atual que eu tô que é na administração central, a 
gente coordena a área de turismo social. Então, a gente programa menos e pensa mais na 
questão da gestão.  

Entendi.  

Então, agora assim, quando a gente pensa num encontro de formação de turismo social, então 
também tem lá o nosso pé na área de programação né. Pensar então quais são os 
profissionais, que dinâmica vai ser esse treinamento, esse encontro de orientação.  

Entendi.  

A gente também consegue dar às vezes ideias para as unidades então pensarem na 
programação.  

Tá. Me fala então. Já, a Flávia me explicou, a Sílvia também, mas eu sempre esqueço. O setor 
lá ele tá dentro de um... como que funciona? 

A área que eu tô agora. Existe uma gerência de programas socioeducativos, que é a gerência 
que eu trabalho, ela está ligada a superintendência técnica social e a coordenação de turismo, 
do programa de turismo social, tá dentro dessa gerência.  

Entendi, dentro da gerência de programas socioeducativos. Tem mais alguns setores nessa 
gerência?  

Existe, outros programas, tem a coordenação de outros programas. Então tem educação 
infanto-juvenil, tem a área de valorização social, educação pra sustentabilidade, diversidade 
cultural e turismo social. 

Turismo social é você, Denise e a Silvia.  
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Isso.  

A Flávia Costa é o que?  

É gerente adjunta agora.  

Do programa de socioeducativos.  

Isso, isso, dessa gerência de programas socioeducativos. A Maria Alice é a gerente, a Flávia 
Roberta é gerente adjunta e a Flávia, por 10 anos ou um pouquinho mais, coordenou o 
programa de turismo social.  

Quem coordena hoje o turismo social?  

Nós três (risos).  

Vocês três?  

É... agora é um núcleo.  

Legal. Qual, assim, essa pergunta você já meio que falou... qual é ou foi a sua relação com o 
Sesc? Já colocou agora né. É... O que representa o Sesc na sua opinião?  

Olha, na época que eu fazia faculdade de Turismo, quando eu fiz a primeira visita técnica, no 
primeiro ano a gente faz várias visitas técnicas e a gente fez duas visitas, uma no Sesc-
Interlagos e uma no Sesc-Vila Mariana. A partir daquele momento eu olhei pra aqueles dois 
lugares e falei: “nossa, é aqui que eu quero trabalhar”. Isso foi em 98, ou em 99, não lembro, 
acho que muito provavelmente em 98. E eu só pensava assim: “nossa, é nesse lugar que eu 
quero trabalhar, que lugar bacana, tudo mais”. E é interessante que assim, pequena, quando 
eu era bem novinha, eu cheguei a frequentar o Sesc-Bertioga, então depois de anos né, muitos 
anos depois eu chegar no Sesc-Bertioga e falar assim “nossa, passei minha infância aqui, parte 
dela aqui pelo menos.” É muito interessante. Então assim, eu tenho uma relação de sentimento 
de orgulho mesmo, de falar assim “nossa! Que bacana que o que eu faço ou que essa 
instituição que eu trabalho pode proporcionar pras pessoas”. Eu acho que não tem outra 
palavra senão orgulho. É claro, que existem muitas situações às vezes que a gente acaba 
ficando né em conflito, “ah, porque que as coisas são assim ou assado, burocrática...” mas 
assim, são às vezes burocracias necessárias até pra ter esse bom andamento que a instituição 
tem. 

Entendi. O Sesc-Bertioga é demais. Eu trabalhei lá uma temporada, em 2004 e 2005.  

Ah que legal.  

Adorei, só não voltei, eles me chamavam pra voltar nas outras temporadas de verão né, mas 
eu tava já trabalhando na UFF e não pude voltar.  

Mas como... orientador?  

Recreador, recreador temporário.  
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Que legal. É uma imersão mesmo né, lá em Bertioga. Isso que é bacana. Eu acho que quem 
sabe aproveitar, aí é que tá o x do negócio, quem sabe aproveitar o que a instituição possibilita 
pra sua formação pessoal, acho que é um...  

É, é verdade, foi muito importante, ainda é. Ainda faço trabalhos pra algumas unidades do 
Sesc-Rio, como prestador de serviço, é muito importante, é estrelinha no meu currículo Lattes 
(risos). 

Deixa eu te perguntar. Qual a sua opinião sobre o trabalho em geral realizado pelo Sesc?  

Em geral, todas as áreas.  

É. Acho que você pode dar um foco talvez pro turismo social, que é mais a pesquisa.  

Na verdade assim ó, de forma geral eu acho que a gente... pelo fato de ter pessoas muito 
comprometidas, eu acho que a visibilidade que a gente tem, vou falar no Estado de São Paulo 
né.  O que representa uma unidade do Sesc pra população, pra comunidade, eu acho que é... 
ele... já dá uma noção da importância do trabalho da instituição perante essas pessoas. Em 
relação ao turismo, o que eu posso dizer é que a gente tem o poder assim, de transformar as 
pessoas e principalmente o olhar das pessoas. Então quem já tá... e a gente tem lá um desafio, 
porque assim, ou tem pessoas que já tem esse olhar mais sensibilizado, então consegue 
entender de maneira mais fácil as nossas intenções, o motivo que a gente propõe determinada 
atividade, determinada viagem. E também tem aquelas pessoas que não, que tem o olhar 
totalmente... talvez do público... não normal, assim, aquele que tá acostumado com o que o 
turismo comercial apresenta.  

Entendi.  

Então esse trabalho que a gente tem de... não que a gente seja melhor. 

 É diferenciado, 

Não que esse olhar está errado, do turista convencional, vamos dizer assim, mas de possibilitar 
que ele tenha outro olhar, é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo quando a gente 
percebe que a gente consegue, é de uma satisfação também muito grande, o desafio.  

Legal.  

Então vale a pena. 

É possível dizer que o lazer e o turismo tornaram-se relevantes nas políticas e ações do Sesc? 
Se sim, porque? Você acha que é algo... o lazer e turismo tem um peso muito grande dentro da 
instituição? 

Com certeza. Se a gente pensar que o primeira centro de férias, que antigamente chamava de 
colônia de férias do Brasil foi o Sesc-Bertioga, já em 48, dois anos só depois da criação do 
Sesc, do sistema S. Então assim, desde lá de trás o Sesc já imaginava a importância e já sabia 
da importância dessa questão do lazer, do tempo livre e de beneficiar a população pensando 
dessa forma e da gente saber que os espaços que hoje em dia são construídos e que cada vez 
mais a gente fala dessa questão de ter espaços apropriados, áreas de convivência... que seja 
de fato de convivência pra aquelas pessoas que podem, se elas não quiserem fazer nada não 
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tem problema, se elas quiserem pegar um livro, fazer uma oficina, participar de uma roda de 
conversa... Acho que representa bem sim. 

Tá ótimo. Quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Sesc? Tem uma ideia assim de... 
dá pra saber quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Serviço Social do Comércio? 

Em relação à faixa etária, um grande percentual é a terceira idade, mas a gente até brinca que 
o turismo social do Sesc não é pra terceira idade. Eles fazem parte do nosso público, até 
prioritário e tudo mais, mas não que ele seja voltado somente pra eles. A ideia é que ele seja... 
é que vai depender muito da unidade. Por exemplo, eu vim de uma unidade que a terceira 
idade era muito forte, que era São Caetano né, que tem muitos grupos da terceira idade 
inclusive no entorno da unidade, mas que a gente, a busca que os técnicos têm, a 
preocupação, é de atender os comerciários principalmente que é nosso público prioritário, 
independente da faixa etária e da comunidade em geral. Então quando a gente pensa em 
projetos que a gente lançou, na época lá que a Denise ainda tava no Sesc-Paraíso, que era, 
acho que era DiverSãoPaulo e DiverCidades, eram dois projetos então, voltados para que, por 
exemplo, o DiverCidades era que o Paulistano conhecesse a própria cidade, porque a gente 
percebia isso assim que muita gente viaja muito pra fora, mas não conhece nem o bairro que 
vive. Então assim, é voltado pra esse público interessado em querer viajar, em conhecer 
melhor a cidade... na verdade assim, não tem um público. Uma coisa que agora a gente está 
tentando trabalhar muito é com escolares, né. Então formação mesmo de público, com 
comunidades... 

Em termos de classe social, tem alguma... é variado? Tem algum foco maior? Como é que é? 

Cada vez mais a gente tem buscado um subsídio até maior das atividades, porque não tem 
como dizer que o... a atividade turismo é uma atividade muito cara. Então se a gente colocar 
todos os itens né, operacionais que envolve na atividade, o valor final acaba ficando um pouco 
elevado, então a gente tem trabalhado muito com a questão do subsídio, então, pra que as 
unidades banquem, vamos dizer assim, determinado item, um especialista, ingresso... pra que 
fique cada vez mais baixo o valor final pra que a gente possa democratizar mesmo, de fato o 
acesso. Eu não sei te falar em percentual agora de cabeça, mas se você fizer essa mesma 
pergunta pra De, posso até pedir pra ela trazer esses dados mais consolidados.  

Legal, seria ótimo.  

Pra falar mais assim... a gente busca atender mesmo público de 1 a 3, 5 salários mínimos.  

Entendi, é a prioridade.  

Tem muita atividade, por exemplo, gratuita voltada pra escolares da escola pública. É um foco 
também. 

A minha pesquisa vai dar foco pra regional do Sesc-São Paulo, regional do Sesc-Rio, por mais 
que seja recente a aproximação com turismo e tenha pouca coisa, mas como sou de lá vou 
aproveitar pra falar também dessa regional e do Departamento Nacional. Aí uma pergunta que 
eu faço, qual é o papel do Departamento Nacional do Sesc? Você tem uma ideia assim? 

Eu... pô... é, da onde sai... as orientações gerais pra cada regional. Existem as diretrizes e que 
cabe a todos regionais acatarem essas orientações. É claro que cada Estado vai, eles 
possuem autonomia, então cada Estado vai... ir na linha que aquele Estado tem maior 
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necessidade. Então o Sesc-São Paulo por exemplo, optou em trabalhar na questão da 
educação não formal, então por meio da cultura, do lazer e do esporte a gente educa. Tem 
Estado que opta em trabalhar com a questão da educação formal mesmo. Então tem escola, 
saúde... mas que o Departamento Nacional direciona pra essas... pra essas...   

Entendi.  

Necessidades.  

Deixa eu ver aqui. Qual a sua opinião sobre o trabalho de turismo na história do Sesc? 

Olha, quando... é interessante assim, que... eu não conhecia nada do turismo no Sesc até eu 
começar a trabalhar. Porque embora eu seja formada em Turismo, falam muito 
superficialmente, se é que falam sobre o turismo social e também a faculdade que eu estudei 
ele trabalhava mais a questão do empreendedorismo e tudo mais, tinha um outro enfoque. E... 
e é interessante porque quando você de fato entra na instituição, e eu tive a oportunidade de 
trabalhar já com programa logo que eu entrei, vamos dizer assim, você percebe mesmo que é 
uma referência na questão do turismo social, o Sesc-São Paulo acaba sendo uma referência 
aqui mesmo no país.  

Verdade, no mundo até, quem conhece... essa autora desse livro conheceu, ficou 
impressionada com o tamanho.  

Quem que é? É a Lynn?  

É a Lynn.  

Ela veio aqui.  

É.  

A Silvia deve ter comentado.  

É, vou ficar dois meses pesquisando com ela, fazer uma comparação entre turismo social na 
Europa e no Brasil.  

É, a Silvia comentou que a encontrou no Marrocos e ela comentou que você...  

É foi?  

Que você passaria.  

É? que bom! Então ela lembra de mim! (risos)  

É, lembra. Falou assim: “nossa Leila, encontrei com a Lynn no Marrocos e ela comentou que o 
Bernardo vai...”  

Ah que legal, foi em maio que saiu o fomento e tal, pra eu pesquisar com ela, mas eu vou em 
janeiro e fevereiro, achei que ela já tinha esquecido de mim, eu ia até mandar e-mail pra “ó, tô 
indo pra aí daqui a pouco hein”(risos).   

Não, ela lembra, até comentou de você.  
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Que bom, que legal.  

Mas é isso, e é uma referência mesmo e eu fico muito feliz e grata por poder participar disso. 
Legal.  

É você que faz a articulação entre as regionais? Algum entrevistado acho que comentou isso.  

Depende, se for em questão à hospedagem talvez, não sei se seria essa referência, mas 
assim, na verdade nós três da coordenação acabamos dividindo. Então o que a gente tem 
percebido é que, pelo que a gente viu, alguns regionais, por exemplo, Minas Gerais, a gente 
percebeu que eles tinham uma prática, por exemplo, na hospedagem, era tudo terceirizado, era 
uma agência que cuidava, que fazia a gestão dos equipamentos de hospedagem.  

Eu fiquei hospedado naquele de Venda Nova.  

Ah, em Belo Horizonte.  

Lugar maravilhoso, mas achei subaproveitado, assim...  

É... eu não conheço mas... posso falar isso?  

Pode, não tem problema.  

Não, é porque não é tão bem cuidado, não sei agora a administração atual, mas...  

Eu achei, eu lembro que tava muito vazio, era final de semana quando eu fiquei, podia ser 
talvez melhor gerenciado, melhor aproveitado.  

E assim, não muito bem cuidado, lembro que, acho que a última unidade que deve ter feito 
alguma excursão nesse lugar, talvez tenha sido a unidade na época que tava em São Caetano 
e falavam que era muito mal cuidado, assim mato alto, coisas assim.  

Fica tranquila que eu não vou falar do Sesc-Minas, então não tem...  

(risos). O Sesc-Minas, eles tão reformulando tudo agora, então eles entram em contato com a 
gente e falam “estamos revendo alguns procedimentos, como vocês tão trabalhando com a 
questão do seguro?”, então eu vou lá, eu cuido dessa parte do seguro, por exemplo, não que 
eu cuide, mas estou mais a frente, vamos dizer assim, então “ó, aqui é nosso memorial e tudo 
mais...” então a gente também acaba dando... do mesmo jeito que se a gente quiser alterar 
alguma coisa a gente vai pedir opinião dos colegas dos outros regionais pra saber qual que é a 
prática deles, pra ver como que a gente aplica, eles também pedem, então a gente tem essa 
articulação. Em relação à hospedagem, lá na coordenação... porque o que que acontecia 
antigamente, na época que a Flávia coordenava o programa de turismo, tinha meio que uma 
divisão, ela deve ter contado isso pra você. Tinha, na administração central ela era 
coordenadora, ali da Gepse, só que o Sesc-Paraíso que o Barbosa era gerente, que a Denise 
trabalhou, lá era uma unidade especializada, então era só turismo que tinha lá, só não né, tinha 
muita coisa em relação a turismo social. Então acabava tendo uma divisão e o Paraíso era 
considerado, vamos dizer assim, como coordenador operacional, pra gente também, pras 
unidades executivas era às vezes até meio complicado porque às vezes saía uma informação 
da administração central e do Sesc-Paraíso saía outra, por exemplo. Então assim, melhorou 
bastante, no meu ponto de vista, quando a gente unificou a coordenação, desde 2009 que daí 
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montou-se essa, com o fechamento do Sesc-Avenida Paulista, um pouquinho antes do Sesc-
Avenida Paulista a gente criou a coordenação lá na Gepse, agora estamos eu, Silvia e Denise 
lá, então facilitou, porque assim, toda essa parte operacional, tá concentrado num lugar só, não 
tem perigo de ter entendimento equivocado, essas coisas.  

Entendi, legal. 

 Hoje como você vê o turismo sendo desenvolvido no Sesc? 

Hoje... constante mudança, ele tinha uma característica antigamente que via o turismo social 
dentro do Sesc-São Paulo como um serviço né, e hoje em dia ele já é visto como parte da 
programação, então como uma ferramenta de educação, programático, e que a gente tá 
sempre tentando melhorar do ponto de vista qualitativo, de conteúdo, você consegue perceber 
a evolução, que as unidades têm se empenhado pra melhorar a qualidade, conteúdo, eles 
conseguiram entender, todos nós na verdade, conseguimos entender que a gente tem que 
passar longe do que o mercado oferece, até porque as agências, as operadoras, são 
contribuintes do Sesc, então a gente não pode de maneira nenhuma concorrer. Até porque se 
for pra fazer da forma tradicional, tem muita agência e muita operadora que faz mil vezes 
melhor do que a gente, não tamos lá pra competir com eles, mas hoje, assim, eu fico muito 
satisfeita de pegar uma programação de unidade, ver a evolução sabe, o cuidados que as 
unidades tem, não só do ponto de vista conceitual, mas de se preocupar mesmo com a 
questão da qualidade de equipamento, dos fornecedores, empresas fornecedoras.  

É verdade, a questão de fornecedores, ontem Barbosa toda hora tocava nessa tecla, da 
diferença em relação a outros arranjos né que nem sempre dão tanta importância pros 
fornecedores, pros serviços que envolvem a experiência.  

E pensar assim, que eles não são meros fornecedores, são parceiros. Essa questão da 
responsabilidade compartilhada, não pra você falar, se deu alguma coisa errada, pera aí, 
alguém falhou e não pode ser totalmente o equipamento. Então assim, teve uma falha na 
comunicação? Será que o Sesc foi claro naquilo que se pretendia? Então acho que é isso 
mesmo, de responsabilidade compartilhada.  

Legal. Tamo terminando, chegando nas últimas. Pontos fortes e pontos fracos do turismo no 
Sesc? Pontos fortes você já colocou, pontos fracos têm? Se têm, quais seriam?  

Eu acho que pontos que a gente deve melhorar. Que que acontece, acho que não é só no 
turismo né... Existe uma... existia uma prática muito pequena de registro, por exemplo, ou 
então da criação de regras e que elas acabavam se perdendo. Então troca técnico, troca 
gerência, troca gestor e sempre a gente entra no mesmo “mas onde tá escrito essa regra, onde 
tá escrito que não pode?”. Então um trabalho nosso de coordenação, porque assim, a gente 
evoluiu muito nessa parte conceitual, então essa parte que a gente tem conseguido fazer 
encontros de formação, treinamentos mais práticos, o próprio ENTBL, assim, a gente conseguir 
fazer com que os técnicos participem, então tamos melhorando. Só que do outro lado, a parte 
operacional, como tinha essa divisão, vamos dizer assim, tinha essa unidade especializada, 
que ao mesmo tempo ela não poderia, embora fosse coordenar por conta do conhecimento e 
até por conta de volume, então nunca era registrado as regras. Então agora que a gente tá 
conseguindo melhorar isso. E a gente imagina lá na coordenação pelo menos, que a partir 
desse momento que a gente tiver escrito mesmo, manualizado, vai facilitar o trabalho pros 
técnicos. Porque nosso grande outro problema é a questão da mudança constante de técnico, 
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isso acaba atrapalhando de certa forma né, porque a instituição é muito dinâmica, devem ter te 
falado já, mas assim, às vezes o técnico que cuida de turismo, depois de um tempo passa a 
programar música, que passa a programar terceira idade, então assim, nunca para. E a gente 
também tem essa dificuldade porque a gente tem que começar de novo, então encontro de 
orientação, de sensibilização, de familiarização, “ó o turismo é assim, o Sesc, porque não é 
feito desse jeito”. Então assim, uma dificuldade, mas não vejo como.... essa constante troca de 
técnicos, mas que se resolve de certa forma quando a gente conseguir manualizar, deixar o 
passo a passo do turismo porque daí vai facilitar a vida do técnico que vai responder. Uma 
outra coisa que eu acho que é um ponto fraco mas também, de certa forma, não só do turismo, 
é que o Sesc não sabe se comunicar muito bem né. Então assim, por exemplo, espetáculo é 
muito mais fácil, você coloca um grande nome, colocou ingresso pra venda nas unidades, 
acaba rapidamente, 2, 3 horas depois no máximo, dependendo do nome do artista, ele esgota. 
Agora no turismo não, é uma atividade que é um valor maior, a gente ainda não tem essa 
questão da venda da inscrição online, então ela tem que ser presencial nas unidades, é uma 
coisa que a gente tem trabalhado bastante pra que a gente consiga fazer quem sabe a 
inscrição online, mas são essas difícil... não que sejam dificuldades, mas são pontos que a 
gente tá tentando melhorar. 

Como eu falei, tô pegando as duas regionais... Você sabe ou acha que existem diferenças 
entre o Sesc-Rio e o Sesc-São Paulo? Se sim, quais seriam? 

Eu acompanho na verdade bem pouco, não sei como é que é a questão do turismo emissivo, 
qual que é a quantidade, tudo mais, aí não consigo responder não, porque posso ser...  

Entendi, a regional do Rio você não...  

Conheço muito pouco, porque o meu contato é mais com o Departamento Nacional e é 
interessante porque... e quando assim, quando eu tenho contato com o Sesc-Rio é mais essa 
questão da parte de hospedagem né, então Sesc-Nogueira, Sesc-Copacabana, tenho mais 
contato por conta da questão da reserva de hospedagem, mas em outros pontos eu não posso 
responder porque eu posso ser injusta. 

Última pergunta, que é uma pergunta mais teórica, enfim. A pesquisa mesmo não tendo um 
cunho teórico, mas a gente acaba discutindo algumas coisas conceituais né. O que é turismo 
social em sua opinião? 

O que é turismo social? Eu acho que é o que o Sesc faz, que o Sesc tem intenção de promover 
mesmo um turismo de qualidade, de conteúdo, que ela consiga fazer com que o viajante tenha 
um outro olhar sobre aquele determinado lugar que ele tá visitando, que ele seja justo tanto pro 
visitante como pra comunidade que recebe, que ele seja de fácil entendimento, que ele possa 
transformar a vida da pessoa que viaja, da pessoa que recebe e que... é na verdade um meio 
pra pessoa descobrir outras coisas, outros interesses, é uma forma dela ver a vida com outros 
olhos mesmo. 

Beleza. Ótimo. Você teria mais alguma colocação ou comentário? 

Não. Na verdade assim, se você precisar de outras perguntas e que seja melhor eu escrever, 
responder, na verdade eu fico meio... pra mim é meio difícil esse bate e pronto, eu prefiro 
elaborar mais (risos). Mas se você precisar de qualquer coisa eu tô a disposição.  
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Queria te agradecer bastante. 

Vocês organizam todos os bons eventos relacionados ao turismo. Só ano passado eu fui 
naquele do BITS, né, do OITS... 

Isso. Você sabe né que em 2014 vai ser aqui, em São Paulo.  

Sério? Que maravilha cara.  

O mundial. A Silvia acabou de voltar do Marrocos com a Flavia, fizeram uma apresentação do 
programa lá, falaram um pouco de outros projetos que a gente tem e...  

Acho que vou precisar entrevistar a Silvia de novo, a Silvia foi a primeira que eu entrevistei né, 
na verdade ainda não tinha um roteiro definido e tal, foi que me ajudou a entrevista dela e a 
entrevista do Pina, que foi o segundo, que me ajudaram a formar o projeto do doutorado, mas 
acho que preciso talvez marcar de novo com ela, com esse roteiro assim estruturado e tal.  

E é interessante assim, semana passada, acho que foi semana passada, um grupo de técnicos 
de turismo, de outras áreas também ligadas a Gepse, instrutor de curumim, cuida da 
juventude... de educação ambiental a gente foi lá pro... ver o circuito quilombola que eles 
lançaram. O Sesc atuou como parceiro nessa ação de lançamento, então a gente fez duas 
turmas, uma específica pro mercado e outra pra uma equipe de educadores do Sesc, então 
assim, a possibilidade que a gente teve de conhecer um quilombo, de conversar com a 
comunidade, só no Sesc assim mesmo. Isso que eu acho interessante, porque todo aquele 
conceito, se você pensar, do turismo social na verdade não é pro turismo, é pra vida mesmo. 
Em questão ao respeito pelo fornecedor, não é só pro fornecedor, na verdade é respeito com 
qualquer pessoa. Essa questão da comunidade, da qualidade e tudo, você fala assim, meu, 
você leva pra vida.  

Eu entrevistei uma pessoa do Departamento Nacional, a Patrícia, aí eu perguntei o que é o 
turismo social, essa pergunta, aí ela falou: “pra mim é como deveria ser o turismo, todo.” Achei 
bem legal. 

É interessante isso mesmo porque a gente até nas nossas apresentações quando a gente faz 
a sensibilização com todas as... tem então a sensibilização pro técnico, mas a gente também 
faz sensibilização com a equipe de central de atendimento porque não adianta nada o técnico 
ter toda uma ideia e a central de atendimento, que vai de fato fazer inscrição também não 
entender o turismo, ou então o guia de turismo que representa a gente na atividade, também...  

É parceiro, né... a hospedagem, né... tem que tá amparado por todo mundo. 

 Exatamente, então eu falei assim “olha, às vezes a gente... se não tiver essa coisa muito bem 
afinada ela cai por terra”, a gente brinca né, nesses treinamentos, que a gente não quer o 
mesmo público sempre, a gente quer diversificar porque a partir desse momento que ela ver 
essa questão da qualidade, que é possível fazer uma coisa bacana, de qualidade, acessível, 
ela vai passar a cobrar isso de outras empresas, de outros guias, vai respeitar dessa forma e aí 
a cadeia, o trade vai também se adequando nesse formato que a gente considera ideal. 
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADA - Ana Cristina de Souza 

 

Me fala seu nome todo por favor. 

É Ana Cristina de Souza. 

E seu cargo, só pra ficar registrado. 

É... o cargo é agente de cultura e lazer. 

Qual a função desse cargo? 

É... atuar na programação do Sesc com as mais diversas áreas, com a programação de 
turismo, sobre a sustentabilidade, a diversidade e alimentação. 

Tá. Essa pesquisa ela tem objetivo de investigar a origem, constituição e a implementação da 
ideia de turismo social e suas experiências no Serviço Social do Comércio né. Eu vou pegar a 
regional de São Paulo, a regional do Rio e o Departamento Nacional. Vou avaliar esses três 
órgãos. É... se puder falar um pouquinho mais assim, qual é a sua relação com o  Serviço 
Social do Comércio, Ana Cristina? 

Bom, minha relação com o Sesc ela começou desde 1995, com a atração do polo avançado de 
Sorocaba, depois eu passei pro Sesc-Bauru, Sesc-Avenida Paulista aqui em São Paulo e após 
o fechamento da unidade eu vim aqui pro Consolação. O programa que eu sempre estive a 
frente nesse período todo foi o programa de turismo social. Trabalhando com a programação, 
inclusive de 95 até agora, acompanhando essas várias transformações, renovações e estudos 
por qual ele vem passando. Aí as transformações foram desde... 

Aqui é tranquilo, dou pausa, volto a gravar. Bom então, sobre a relação com o Serviço Social 
do Comércio você falou do início, aí veio pra cá, mas que sempre trabalhou com o turismo. 

Isso, daí dentro desse contexto, eu sempre estive a frente do programa, como eu falei, 
acompanhando essas transformações que houveram, até por não ser diretamente formada em 
turismo, o Sesc a minha formação acabou se dando e continua, depois fui procurar... não fiz o 
bacharelado, mas fiz Planejamento e Marketing Turístico, depois Gestão de Projetos Culturais, 
relacionando sempre o trabalho do Sesc nesse contexto todo. Uma coisa que eu acho bem 
interessante dentro do programa do turismo é você dialogar para além da saída do passeio ou 
da excursão, é o momento que você dialoga com o fato viajar em si e o que isso significa pra 
vida das pessoas. Então isso no Sesc a gente tem trabalhado muito e tem muito mais a 
trabalhar. Isso deu até origem a uma das linhas de ações que a gente atua, que são outras 
viagens, são várias atividades. Eu não sei se você já teve contato com essa atividade em 
algum documento.  

Já, algumas vezes, mas fala.   

São, inclusive, a exposição  da Avenida Paulista entrou dentro do contexto do outras viagens, 
são ações que você promove nessa diversidade de programação que o Sesc realiza, na qual 
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você leva a pessoa a entrar em contato com o universo da viagem, do turismo, do passeio, da 
excursão, sem o deslocamento. Isso é uma forma de educação para o turismo, pelo turismo 
que a gente pode trabalhar nas mais diversas interfaces, culinária, você trabalha com oficinas, 
você trabalha com artes plásticas, você trabalha com cinema, você trabalha com teatro, você 
dialoga com tudo, mas remetendo ao fator viajar. Que é questão até de... questões específicas 
mesmo, como eu coleciono as minhas viagens depois do retorno. Isso é uma... pô, pra você 
trabalhar. 

Dentro desse contexto de trabalhar o turismo de uma forma mais humanística envolve qualquer 
profissional que esteja atuando e com a característica do Sesc de levar o técnico sempre a 
buscar, a pesquisar e a inovar, isso paralelamente vai dialogar com a questão do envolvimento, 
e não se apropriar, mas sim se envolver pra tornar aquilo cada vez mais atrativo e inovador, 
perante, nesse caso, a questão do turismo. 

Legal. O que representa o Sesc na sua opinião? De maneira geral assim? Qual 
representatividade que o Sesc possui na sua opinião? 

O Sesc é bem maior do que uma representação porque o Sesc já tomou mais da metade da 
minha vida já. Então dentro desse contexto é aonde eu desenvolvo a minha vida, o Sesc é 
onde eu estou concentrada , é claro que como todo profissional isso a gente tem que levar do 
lado racional, inclusive pra poder ter uma boa produção. Mas o Sesc, quanto a instituição ao 
qual eu pertenço, que a gente tem esse privilégio de sentir o pertencimento trabalhando nela, 
é... é uma representatividade que eu sinto que é maior do que a simples representatividade.  

Entendi.  

É muito grande o envolvimento, é o universo Sesc na qual a gente acaba se inserindo e mais 
do que o doar, é viver do Sesc.  

Legal. O que você acha que ele... qual representatividade que ele tem no Estado de São 
Paulo? Que que você acha que ele representa pro Estado de São Paulo? 

Você fazendo essa pergunta me veio à tona o que eu escuto as pessoas falando, que eu já 
escutei artistas falando, que eu escuto os viajantes falando. Você perguntou automaticamente 
eu remeti a isso. O Sesc tem uma representatividade muito grande na vida das pessoas, é 
onde a pessoa convive, é onde ela tem contato com a arte, onde ela vem tomar seu café, onde 
ela vem viajar, onde ela vem tentar sua temporada  na colônia de férias no Sesc-Bertioga. É 
uma representatividade que faz também, o público tem essa relação do pertencimento com o 
Sesc, isso eu vejo muito aqui em São Paulo e eu já vi em outros Estados também. Mas assim, 
em particular, essa convivência que nós temos é no interior, era esse respeito muito grande, 
uma aproximação grande que a população tem e aquele local que você vai, vive e convive. Aí 
públicos específicos, você, isso com a questão das artes, dentro de um outro contexto vejo isso 
com o universo dos idosos, agora com o turismo, que tem esse público mesclado, claro que 
tem uma ênfase acima de 55, mas tem variado um pouco agora... 

Diversificado,  

Diversificado. 

Legal. Qual sua opinião sobre o trabalho em geral realizado pelo Sesc, você teria mais alguma 
coisa a dizer sobre trabalho que o Sesc realiza ou você já colocou na questão anterior?  
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Acredito que já tenha sido contemplada.  

Já, já contemplou né...   

É bem intenso né. Uma coisa que se destaca, Bernardo, não sei se vou tá repetindo, essa 
diversidade de atuações. Como uma pessoa trabalha dentro do Sesc: uma hora tô 
conversando no telefone com uma mãe de santo, depois dentro de outro contexto falo com 
alguém lá de Blumenau, são duas culturas completamente. Então proporciona essa questão 
diversa, daí você fica meio assim, você não se apega a nada, claro com o turismo esse carinho 
especial, mas ao mesmo tempo você tá dialogando, você fica curioso.  

Luiz Octavio me orientou na pós graduação em Lazer no Senac. Luiz Octavio de Lima 
Camargo, ele falava, ele trabalhou no Sesc, ele falava que o Sesc, quem assim, se dá muito 
bem no Sesc é aquela pessoa que não tem uma formação só, aquela pessoa que se interessa 
por várias coisas. Ele sempre falava isso, uma pessoa que cresce e que gosta de trabalhar no 
Sesc, o Sesc disponibiliza isso né, dá oportunidade pra essa formação. Gente que gosta de 
várias coisas e... gosta de se diversificar. 

Eu até trabalhei numa coisa particular... Eu fiz um curso Gestão de Projetos Culturais na USP e 
a minha meta nesse curso era deixar turismo descansando e poder ter uma outra visão. Até 
pra ter essa contribuição pro meu cotidiano profissional. Então quando eu desenvolvi o artigo 
científico de conclusão, eu fiquei um mês em Santo Amaro do Maranhão somente pesquisando 
a identidade cultural de uma comunidade, poder me inserir nesse lugar, continuei dialogando 
com a cultura, mas a meta do trabalho era não ter a palavra turismo. Isso eu falei pros 
orientadores no dia da apresentação. Constou uma vez, porque a vocação da cidade, eles 
estão trabalhando pro próprio turismo de base comunitária, então constou uma vez, mas não 
foi enfoque. Então aquilo foi o maior desafio da minha vida, batia o coração quando eu tava lá, 
mas eu fiz um esforço danado pra poder ter essa interação né, e forçando a isso, porque você 
se identifica com a instituição, então como eu posso crescer dentro desse contexto? Como o 
turismo também pode crescer? Dialogando, expandindo. 

Legal. Ótimo. As perguntas às vezes elas se repetem, acho também que você já trouxe, mas 
se tiver alguma coisa pra falar, são duas perguntas: uma é o que representa o turismo social, o 
turismo pro Sesc e a outra é o que representa o Sesc pro turismo social em geral. Tem alguma 
coisa assim? Acho que talvez você já tenha contemplado essas duas ou teria mais alguma 
coisa? 

Até legal tocar nessa questão de novo... Porque eu considero, pelo que eu vejo dentro da 
instituição, um dos programas mais desafiadores, porque desde 79 ele é pensado, então ele já 
fez vários aniversários, desde 1946 com Bertioga, então você imagina, um programa idoso, 
idoso que se inova. Então ele tem uma representatividade assim, esplêndida. Eu vejo, eu sinto 
isso, eu procuro dialogar com isso, é o que eu acredito. Porque ele tem históricos, ele tem 
altos, ele tem baixos, ele tem a questão, o que é hegemônico pra se fazer dentro de um 
trabalho? O que é subalterno? Então o turismo, ele fica lá, hora ele tá lá em cima, em 
destaque, hora, ah o povo do turismo... (risos). Então é assim, ele é um programa que vai 
passando por essas questões, então eu tenho ciência de que o significado dele é indiscutível. 

É possível dizer que o turismo tornou-se relevante nas políticas e ações do Sesc? Você falou 
que tem momentos né, como é que você vê isso? 
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Eu falo desse momento, um momento que marcou muito em 1997, eu tinha dois anos de Sesc 
e nós estávamos entrando dentro de um contexto é... não posso falar que menos reflexivo... 
ou... sim, menos reflexivo. Que foi quando teve uma ação de agências, “Vocês tão competindo” 
e nossa, esse momento foi fantástico, parou-se tudo, daí foi... e não caiu, o volume não parou, 
porque um outro contexto foi desenvolvido. O da, dos passeios, o quanto que o passeio 
representa pra pessoa? O quanto você pode olhar pra sua cidade? E disso foi nascendo outras 
viagens, que ganhou vida em 2008 oficialmente. 

E que é uma experiência turística na própria cidade né.  

Exatamente.  

Uma maneira até de questionar aquela definição da OMT... não, legal... lá no arquivo eu tive 
acesso a essa, digamos entre aspas, “briga” do Sesc, na verdade não é do Sesc, das agências 
privadas querendo achar que o Sesc tava roubando o público e tal e fazendo competição e eu 
vi que não era assim. A questão, até o Barbosa falou ontem, principalmente porque o Sesc 
fazia um turismo que todos deveriam fazer né, de se tomar conta, preocupação com os 
fornecedores, preocupação com o passeio, com os guias, com a idoneidade, com a estrutura... 
com a infraestrutura de todo o processo e que algumas agências não faziam isso, então quem 
acerta, acabam outras pessoas olhando e querendo... e eu vi todo o processo assim escrito lá. 
Depois o Sesc tenta se registrar na Embratur, porque aí a agência fala: “tá fazendo viagem, 
não pode, não tem registro”. 

Era até feio o modo como era abordado. Isso foi muito desafiador porque hoje ninguém toca 
mais no assunto, inclusive o CNC, tomo até liberdade de falar, Confederação Nacional do 
Comércio, o Departamento Nacional esteve na ABAV e nós do Sesc-São Paulo fomos 
convidados a iniciar uma palestra e eu fui representando a equipe. É como desenvolver roteiros 
inovadores. Eu fiquei: “e agora?” Não é o fato de contar receitas e sim como por meio de uma 
dinâmica institucional pensada com princípios a gente chega no desenvolvimento desse roteiro 
que se diz inovador, partindo daonde? Então eu até falei: “Olha, a gente tem que desenvolver 
alguns roteiros, quem tiver ideias a gente tá abarcando tudo.” Porque às vezes eu tô olhando 
uma coisa e falo: “aquilo dá um roteiro”. É assim que surge. 

Essa preocupação com o conteúdo é algo muito inovador e é do Sesc mesmo isso. 

Você vai atrás, às vezes o roteiro fica ali se encubando, um ano, dois anos, seis meses... Pra 
você ter uma ideia, não sei se você já ouviu falar da “Bananinha de Paraibuna”.  

Não.  

Essa bananinha de Paraibuna nos restaurantes da Avenida Paulista todo mundo vende. E eu 
recém voltando a São Paulo, ia almoçar e eu falo: “caramba, Paraibuna é um lugar que deve 
ser bonito”. O pessoal: “lá vem Ana com Paraibuna” (risos). Aí eu fiquei com Paraibuna na 
cabeça, na hora que eu cheguei aqui no Consolação falei pra equipe: “olha, Paraibuna tem que 
vingar, gente. A gente tem que conhecer essa cidade, vê o que tem”. Hoje nós temos dois 
formatos de roteiro pra lá. Saiu agora o último do ano em 17 do 11, a gente trabalha com o foco 
da natureza, da culinária e da história local. A bananinha. A bananinha também entra. A gente 
tomou conhecimento, mas são esses fatores. Outro fator são as ruas de São Paulo, comecei a 
andar muito no centro, falei: “caramba, porque esses nomes? Rua da Quitanda, rua...”, falei 
“isso dá um roteiro”. Fizemos um roteiro é claro, parece do lazer, mas só enfocando porque as 
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ruas do centro tem determinados nome e como que ele se expandiu. Foi muito legal, uma 
caminhada com quase 30 pessoas só querendo saber das ruas. Então isso acontece porque a 
gente tá no cotidiano andando pelo centro. Inclusive motivar as pessoas a voltarem. Pra gente 
é orgulho por exemplo, quando a gente trabalha com bairro, com uma região que é bem 
conhecida, a pessoa coloca no opinário: Agora volto com a minha família, vou voltar de novo 
sem pressa.  

Você multiplica né, a experiência dele.  

Exatamente, esse é o papel,  

Legal,  

fazer olhar, olhar, sentir a cidade.  

Manter as possibilidades de lazer né. 

 Exatamente.  

Por si só já é importante.  

É.  

Legal. O que você acha que representa o Sesc pro turismo em geral? Pode ser turismo 
nacional... turismo mundial... Pra essa área do turismo? O que você acha que representa o 
Sesc pro turismo. 

Olha, mundialmente, vou até tomar a liberdade de falar porque o Sesc é ligado à Organização 
Internacional de Turismo Social, os companheiros já devem ter mencionado. É. Vejo um 
respeito muito grande pela instituição nas ações que promovem. É... dentro desse contexto de 
trabalhar... e o que é mais impressionante pro OITS é como que uma instituição dialoga com 
tantas áreas mais o turismo, isso nos impressiona. E mundialmente o Sesc acaba aparecendo 
nas referências como um praticante do formato de turismo social no Brasil. Ele acabou se 
tornando uma referência. É claro que quando você pensa em turismo social, o que que é esse 
turismo social hoje? Quando eu fiz a pós na década de... no inicio dos anos 2000 tinha um 
conceito, hoje ele já mudou, ele já foi inovado. Eu até olho o TCC, não tem nada a ver, já 
mudou tudo, porque tem essa transformação. Pro Estado são as ações que são promovidas. 
Agora dentro de São Paulo, nessa cidade extensa e multi tudo, multi cultural, multi diversidade, 
ele é um ponto, é um ponto que atua também, que também atua, mas com seu olhar Sesc. 

Entendi. Quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Sesc? 

O viajante? 

É, quem são? Consegue saber assim, quem são as pessoas, qual é o perfil delas. Dá pra ter 
uma ideia ou é muito variado? 

Como viajante... é... posso contar uma experiência. Eu como viajante do Sesc, que eu costumo 
falar pra equipe, quando a gente acompanha o roteiro é melhor a gente fluir a viagem, você 
entra e se sinta um viajante. Porque tá indo pra fluir, porque se você fluir de um determinado, o 
formato que você fluir vai ser muito significativo do que você ficar com aquele olhar somente 
técnico. É... então, dentro desse contexto, o perfil que eu observo é o público que ele busca o 
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destino, ele tem abarcado muitas famílias em período de férias por ter a oportunidade do 
roteiro que acolhe ao mesmo tempo os pais e os filhos, os idosos, as pessoas sozinhas, eu 
venho notando essa transformação muito recente. E pra nós isso é muito gratificante porque é 
um desafio aparecer uma criança no roteiro, a gente já teve roteiros que saíram com 12, 13 
crianças, então dentro desse formato a gente tem que estender, tem um público interessado. 

A tradição do Sesc é mais famílias então assim, buscando? 

As famílias estão buscando e eu noto que eles buscam a viagem. Isso... é...Teve um feriado 
pra determinado destino e buscou a viagem para a família e o Sesc está oferecendo eu vou me 
inscrever. A viagem para família nas férias tem um público que viaja mais de 25 anos, que são 
viajantes profissionais que repetem roteiros, porque a viagem faz parte da vida deles em todos 
os contextos, independente para onde ele esteja indo, a viagem faz parta da vida dele. Então 
ele: “ah, eu tô indo pela terceira vez”, eu já ouvi falar que tá indo muito assim, pela sexta vez, 
eu falo: “minha nossa senhora”, é a viagem, o fator movimento, convivência, eu falo às vezes 
ele não tem noção do que a viagem representa, que é o deslocamento, é a saída do cotidiano, 
é a convivência e ele tá indo novamente assim pro mesmo lugar, legal, então isso é o que eu 
tenho observado né. É o público que procura a temática do roteiro. A gente tem se deparado 
assim com “olha! Que público diferente que tá nesse roteiro!”, “ai meu Deus, será que vai dar 
tudo certo?”, e a temática específica que daí dá uma boa mudada de público mesmo. A gente 
notou aqui no Consolação umas cinco experiências que a gente “nossa, mas nunca vi” e ele 
vem pela temática, que aqui eu aproximo ele do interesse né. 

Entendi. Em relação à classe social, você acha que existe um perfil maior, majoritário dessas 
pessoas que buscam o turismo no Sesc?  

Como assim, a classe social delas?   

O Sesc é diversificado ou tem um, dependendo da classe busca mais ou menos... 

Tem as pesquisas numéricas que são feitas todos os anos e a gente tira um parâmetro. 
Quando a gente programa a gente também pensa no custo, no valor, e a gente fala “nossa, o 
que nós estamos oferecendo esse mês? E se a família, se for uma família de seis pessoas? 
Quanto vai ficar?”; então a gente pensa em dialogar, já saíram até passeios gratuitos, pra 
promover mesmo e aí sim e era para pais e filhos, crianças e vieram e participaram, tios e 
sobrinhos, então tem desde o gratuito até o maior. Esse, o público... o que eu noto, isso é uma 
observação, você vê a pessoa que tem mesmo e aquele comerciário firme e forte desde 
quando inaugurou Bertioga tá participando do programa, tem aquele que reserva, o turismo faz 
parte da planilha de custos, eu acho interessante falar “olha eu tenho um, tô no momento 
pagando seis viagens”, apareceu já, quatro, cinco, seis, faz parte da planilha de custos da 
pessoa, eu falei “nossa que interessante”, aparece as mais diversificadas situações. Mas 
quando a gente elabora uma programação a gente pensa muito nesse fator “nossa, quem 
poderá ir? Será que a gente num precisa estender mais, passeio com um subsídio maior pra 
poder proporcionar a ida, mais uma forma de acesso?”; não é o único, o fator financeiro dentro 
do contexto social não é só o acesso, não é única forma, ele é um dos, então a gente tá 
procurando dialogar também com essa... 

Legal. Acho que eu vi uns dados lá no Sesc-Memórias mais antigos. Seria, vocês fazem a 
organização dos dados por salário mínimo né, de 1 a 3, de 5 a tal.  
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Isso.  

O Barbosa ontem falou que tem muitos comerciários na faixa de 1 a 3, e precisa pensar 
também, né... 

 Exato.  

...numa maneira acessível. Legal. O... você falou um pouco já mas, você tem mais alguma 
coisa pra falar sobre a relação que se estabeleceu entre o Sesc- São Paulo, especificamente, e 
a OITIS, a Organização Mundial de Turismo Social? 

Isso eu acho que as meninas da sede dão com mais contextualização. Elas tão mais próximas. 
Eu falei assim, está sob uma comunidade operacional, elas tem contexto fantástico Tem uma 
representatividade, eu acho que meu limite foi até aquela observação. 

Beleza. Qual o papel do Departamento Nacional do Sesc? você tem alguma coisa sobre isso 
assim? Porque como eu tô tratando das duas regionais e do departamento nacional, eu sempre 
faço essa pergunta assim, o papel do Sesc-DN, você sabe? Você teria uma ideia ou algo pra 
falar sobre isso? 

Olha, eu posso até... eu acho que normalmente a Gepse, é o mais indicado. Assim, o que eu 
posso te dizer no contexto regional, que nós que estamos na unidade regional, a relação com o 
Nacional é a administração central e o que nós temos de suporte dentro do programa de 
turismo em representatividade na gerência de programas socioeducativos é muito rico. Então 
eu posso te falar dessa relação regional que nós temos, unidade e coordenação e é uma 
equipe específica para a área de turismo, então você imagina o suporte, coincidentemente 
formadas na área de turismo também  que vem de linhas e atuações, experiências diferentes, 
envolvidas com o programa. Então é fantástico essa questão da nossa administração central 
relacionada ao turismo, que acaba inclusive, quando você vê você tá fazendo uma 
programação de turismo e tá falando com um colega da diversidade, porque a gerência de 
programas socioeducativos tem esse dom de interligar. Até de alimentação, que é ligado à 
saúde, o turismo tá lá batendo na porta porque tem essa interface também. 

Eu fico imaginando, talvez o papel que o Departamento Nacional possa ter pra algumas 
regionais é como o papel dessa gerência de programas socioeducativos tem pras unidades 
aqui de São Paulo.  

Isso é fantástico. É lá que se começou com todo o trabalho com a Flávia, em 97, não 99, que 
ela foi pra lá e atuando com muita garra sozinha, hoje graças a todo esse trabalho tem toda 
uma equipe e isso para as unidades, você imagina técnico que entra no Sesc hoje, que ele é 
formado em... Relações Públicas, não Relações Públicas tem a ver, em Marketing, terminou o 
curso de Gestão em Marketing e tem todo um contexto, um perfil pra atuar dentro da equipe 
técnica do Sesc e o programa de turismo foi incumbido. Então a gerência de programas 
socioeducativos automaticamente vai acolher esse profissional e vai estruturar e vai, além de 
tudo, vai trocar com ele pra ver o que ele tem a contribuir, vai haver uma troca e um suporte. 
Então isso acontece constantemente, quando o programa de turismo é implantado na unidade 
tem todo um processo, não é simplesmente vamos vender turismo. Não, começa com outras 
viagens, dialogando, faz o passeio , ir ao entorno com passeios locais e vai estendendo. Quem 
disse que precisa ter só uma opção? Pode dialogar com... então é fantástico, é admirável. Isso 
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eu posso dizer, é um privilégio você trabalhar numa instituição e você poder falar de uma 
administração central dentro desse contexto, é um privilégio muito grande.  

Legal. Perfeito. 

Ahn. Acho que você já também, você desenvolve super bem, então acaba já falando de várias 
perguntas (risos). É bom, eu desenvolvo várias perguntas porque às vezes dependendo tem 
pessoas que tem a resposta mais contida e tal, mas como você já desenvolve. Tem uma aqui 
que também acho que você já falou, mas se quiser trazer mais alguma coisa. Qual sua opinião 
do trabalho do turismo na história do Sesc?  

Eu acho que já foi contemplada. 

Já. Já foi contemplada. É... Quando começou a existir associação entre o turismo social e o 
Sesc também já contemplou, teria mais alguma coisa?  

Não, não, é esse histórico mesmo. 

E hoje, como você vê o turismo sendo desenvolvido no Sesc? Também acho que já trouxe já 
coisas né. 

Eu acho que já foi contemplado. 

Então vamos para as últimas. Pontos fortes e fracos do turismo no Sesc? 

Bom, vamos... é um desafio pensar nos pontos fracos porque como a gente pode pensar? É a 
questão da, de às vezes você sentir o desespero de inovar e querer sempre buscar mais, só 
que a gente tem um cotidiano bem intenso, “não, eu preciso fazer mais para”. Isso é uma 
vivência profissional. E que eu coloco a questão da instituição assim, é... enfim, os pontos 
fracos eu tomo até questões a serem observadas. De trabalhar dentro dessa inovação mesmo, 
cotidiana. Porque você tem que transformar sempre mesmo, com cuidado e às vezes você fica 
muito ansioso para que isso aconteça rápido, mas tem um processo e isso eu acho que não é 
tanto do programa, mas o programa em si, ele nos coloca em contato com essa experiência. 
Assim, os pontos fortes eu acho que foram relevados, com esse fator do turismo ser 
teoricamente um programa idoso, mas com uma consistência enorme dentro da instituição, e 
trabalhar com programa de turismo que eu vejo, não é o fazer, é uma estrutura mobilizadora, 
isso não posso nem citar como um ponto fraco, mas você tá ali lidando com um roteiro de 
quatro dias, com quatro programações diárias, que você tenha quatro parceiros de trabalho no 
dia, são 16 contatos em quatro dias, então isso é desafiador dentro do programa que você 
realiza um evento, uma viagem tem todo esse universo envolvido, a estrutura do embarque, a 
estrutura do desembarque, do acolhimento dos viajantes, isso tem que ser pensado com muito 
carinho profissional, não é só “ah, vai embarcar”, é todo um ritual que é desenvolvido pra isso 
acontecer, isso é muito desafiador, o técnico que atua... eu não coloco nem ponto negativo 
nem fraco, é uma questão muito cuidadosa.  

Eu vi a seriedade do Sesc nesse ponto. Eu já fui no caso usuário, já trabalhei, só a experiência 
do Sesc-Bertioga mesmo, mas também via o cuidado de todo esse processo né, desde da 
emissão, do transporte, lá o acolhimento. Eu vejo a seriedade. É impressionante. 

Uma pergunta que eu faço por conta de tá trabalhando com as duas regionais, que tem 
profissionais que trabalham no Departamento Nacional e conseguem ter a visão das duas 
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regionais. Têm profissionais que trabalharam nas duas regionais que eu também vou tá 
entrevistando. Você fica a vontade a responder se conhecer. Existem diferenças entre o Sesc-
Rio e o Sesc-São Paulo? Se sim, quais? 

Existe diferença em todos os Sesc, dentro do contexto, porque cada um tá inserido dentro de 
uma região, com uma realidade própria. Então essa diferença, ela é nem ocasional, ela é real. 
Claro que existe, de atuação, porque cada um tá inserido dentro de um contexto cotidiano, 
então cada um tem as leituras também, mas essas diferenças existem. 

Beleza. Você tem ideia de quais seriam, no caso dessas duas regionais, as diferenças? 

Específico entre Rio e São Paulo? 

É. É porque é o objeto de estudo da minha pesquisa. 

Ah tá! Os dois são objetos, ok. Não, regional é a dinâmica de atuação, mas porque cada uma 
tem uma cultura local e um contexto de geografia, de clima, de formação, porque cada regional 
é uma vida, é mesma instituição, mesma filosofia, mesmo respeito a todos, porém a gente tem 
as nossas... em cada unidade do Sesc, ela tem a semelhança que é enorme, mas ela vai atuar 
dentro do contexto local, essa variação é mais cultural e ambiental do que outras questões. Eu 
vejo dessa forma 

Tem uma pergunta só pra você. Que é sobre a exposição do viajante. Esqueci agora o nome 
certo da exposição. 

É... caramba... gente...  

Não, tranquilo. 

A gente ficou seis meses! 

Eu sei que você é a pessoa da exposição, não tem problema. (risos) Tá no meio do pós-
evento. 

O viajante do Sesc conta a sua história, mas tinha um nome inicial (risos). 

Não, tranquilo. Esse nome já tá perfeito. Depois eu vejo. (risos). 

Isso. Eu vou te passar o relatório que eu fiz. 

Ainda vou depois pegar também, tentar ver com a Denise lá toda a exposição, esse material 
todo, vai ser ótimo pra pesquisa, como ilustração. 

Ah, esse é um material fantástico! 

Queria que você contasse pra mim o que é a exposição e como foi essa exposição. 

Olha, essa exposição ela surgiu, ela começou discutida, sem saber que seria uma exposição 
em julho de 2009, quando nós tínhamos a questão das ações comemorativas do dia Mundial 
do Turismo 2009, ao qual era Turismo e Patrimônio. Dentro dessa contextualização toda e o 
fechamento da unidade foram feitos vários pensamentos, então eu sei que o foco ficou 
delineado desde o início que o viajante era nosso maior patrimônio e dentro desse contexto, 
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patrimônio se encontrando com patrimônio, viagens e viajantes. Então, começou um 
pensamento, foi tida a ideia dessa exposição de uma forma muito simplificada, que depois que 
foram reunidos os profissionais ela ganhou uma extensão enorme. Pra você ter uma ideia, um 
segundo andar inteiro do Sesc-Avenida Paulista, nós nos transportamos para dar vida.  

Caramba.  

A exposição. Então ela foi trabalhada com uma antropóloga que a partir do momento que ficou 
definido que o viajante seria o norte daquela ação, os viajantes começaram a ser buscados. 
Então foi feito, o Roque, fantástico, maravilhoso, fez de cabeça a lista dos viajantes, destaque 
mesmo e aí foram convidados. Começou uma lista, mas: “ah eu tenho vergonha”, “ah eu tenho 
vergonha”, “ah meu filho não deixa”, enfim, foram contatados e os 11 ou 13 que aceitaram, ou 
mais, foram todos criteriosamente, cuidadosamente entrevistados em suas casas.  

Legal.  

Aonde foi feita uma identificação, daquilo que eu já havia comentado com você, que era a 
identidade viajante de cada um. Então a Vera Murg, que foi a diretora artística e a Renata 
Delduq, que é antropóloga e junto com a Michele, a fotógrafa, então foi toda uma equipe, a Ana 
Paula Guimarães que foi toda, que participou também com toda a direção de, desse contexto, 
e um fator muito importante que eu não posso deixar de observar, foi a gerência, que a Elisa, 
ela abarcou e ela queria uma coisa que se estendesse do simples depoimento, porque ela tem 
uma criatividade fantástica essa nossa gerente, a Elisa ela é fantástica, ela queria mais, algo 
que marcasse, que desse destaque. Então a gente foi buscar e foi gerada uma identidade 
viajante, daí o viajante vaidoso, o viajante colecionador, o viajante que é... enfim, as coleções 
de viagens deles saíram das casas deles e foram para o Sesc.  

Legal.  

Então foi, espelho, batom, foto, filmes de viagem, máquina fotográfica, coleções do seu Sidney 
que tinha, ele tinha, tem coleções de moedas do mundo inteiro, nós fizemos uma réplica 
cinematográfica, reproduzimos dentro do, fomos buscar da legislação com uma gráfica que 
produz dinheiro pro cinema (risos), produzimos tudo, todas as cédulas praticamente do mundo 
inteiro teve lá. Os relatos de viagem, o mapa dele, ele tem um mapa onde ele pintava cada, 
pintou e pinta cada canto do mundo que ele vai, então esse mapa foi exposto.  

Legal.  

E todas as coleções de viagem dele nós reproduzimos a réplica mesmo, foi uma experiência 
cinematográfica.  

Eu imagino...  

De fotos, um memorial com o perfil viajante de cada um, isso foi, a coleção de roteiros da dona 
Heloísa, a peculiaridade que ela tem ao viajar e o roteiro significa muito, o roteiro é a marca da 
coleção. Foi identificado antropologicamente o momento em que a mulher entra em contato 
com o Sesc, maioria das vezes a viuvez, o momento de compartilhar. E depoimentos falados a 
todo momento no elevador que tinha. A exposição começava no térreo e até o segundo andar 
tinha o depoimento das pessoas contando suas experiências de viagem: “ah, a gente foi num 
baile e dançou até...” e contando mesmo, espontaneamente. E dentro da exposição tinha o 
audiovisual, que a pessoa chegava no local, pisava, o som aumentava e ela ouvia e via o 
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depoimento ao vivo do viajante. Então foi um trabalho muito meticuloso, porque você entrar na 
casa da pessoa e pedir emprestado a sua identidade para expor, foi assim, dentro de todo o 
contexto de legislação também. Isso, aquilo e o que é réplica? O que é real? O que vai ser 
emprestado? Foi tudo catalogado. Miniaturas e miniaturas catalogadas, que eram originais e 
reproduzido, na, como que a gente chama, que a gente admira no shopping, que não sei, a 
gente compra tanto pela internet, vitrines, as vitrines, com o perfil de cada viajante. Foi 
fantástico. Exposição de dois meses virou cinco meses. E eu falei “meu Deus”. E a equipe lá 
trabalhando, a unidade fechando e eu fui a última técnica a sair da unidade (risos). 

Qual a unidade que a exposição acontecia? 

Avenida Paulista. E teve o depoimento do público também. Tinha uma cabine, que a pessoa 
chegava espontaneamente, gravava sua experiência de viagem e isso era rodado toda 
semana, era editado e tinha lá,  

Ah, que legal!  

Toda semana ia lá e aparecia fulano de tal.  

Que criativo.  

Muito! Foi fantástico!  

Queria ter visto.  

E tinha um momento, que você entrava, era um ambiente de hotel, com balcão e tudo, os arte 
educadores criteriosamente selecionados, ninguém formado em turismo, mas com identidade 
no universo das viagens, inclusive, duas hoje, a Larissa, até hoje tem oficinas, que ela ministra 
no Sesc e que a gente criou naquela exposição. A Marcela, se eu não me engano tá 
trabalhando no Sesc-Bom Retiro, o Leandro tá viajando pelo mundo e também tem o contexto 
turismo literatura fantástico. Eles nem estudaram a exposição, eles nem estudaram o material, 
eles buscaram bibliografias de viagens que não eram guias turísticos, pra poder atuar na 
exposição. Então o arte-educativo foi muito grande, então o que aconteceu, depois disso, 
exposição já três meses, tem que começar a produzir oficina. A gente já tava achando pouco 
tudo aquilo (risos). Não. A gente tem que pensar, tem que produzir as oficinas. Os embarques 
eram feitos numa sala ao lado, ficou como sala de embarque, então o viajante entrava dentro 
da exposição pra poder fazer o check-in rodoviário.  

Que legal!  

E assim, já tinha uma convivência dos arte educadores, nós criamos oficinas também, no 
universo das viagens, literatura de viagem, registros de viagens, a última atividade foi uma roda 
de bate papo de experiências de viagens, como planejar a sua viagem...  

Queria muito ter ido, queria ter levado meus alunos do Turismo lá da UFF, eles iam adorar.  

Recebemos alunos...  

Pô, muita coisa pra depois conversar, discutir, nossa! 

 Porque ali você estendeu né, você tava ali, ninguém tava falando de turismo massificado ali 
não e as pessoas estavam ali, Bernardo, “eu viajo pelo mundo”, a gente não tava buscando 
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experiência das viagens pelo Sesc, sim de pessoas que tem a viagem como experiência na 
sua vida. Então assim, isso foi fantástico, experiência ali do mundo inteiro, da viagem que ele 
fez por várias agências, por vários lugares.  

Tem um autor americano que fala, é muito essa exposição, ele fala disso, que a história de vida 
das pessoas lida com essas viagens né. “Ah foi aquele ano que a gente foi pra tal lugar”, ou 
seja, isso no século 20 passou a substituir até outros campos sociológicos assim das pessoas, 
o lazer em geral, mas, sobretudo o turismo né, porque é algo marcante a viagem. Muito legal. 

Dona Carolina, foi fantástico. De origem alemã, a família dela era da ouriveria de Petrópolis, 
fornecia direto pra corte o ouro, então ela, a viagem na vida dela começou na infância, então 
teve uma carta que ela escreveu pra tia dela, do outro lado do oceano, e a carta de retorno. 
Essa carta foi replicada, traduzida e colocada na exposição na versão alemão e português. 
Então isso foi assim... 

Cheguei a me arrepiar. 

 Foi doido, tinha gente que chegava na exposição e saía chorando. Eu era suspeita porque eu 
chorava quase todo dia (risos). Nossa, a hora que eu vi a alegria de uma senhora, a dona Elza, 
a hora que ela viu a imagem dela enorme, ela começou a ser fotografada. Eu saí aos prantos, 
né, porque eu falei: “não gente, isso só pode ser uma dádiva”, a gente poder participar de um 
momento desse. A dona Elza ela anotava em um caderno todos os bilhetes, todos os passeios, 
guia e data, aí uma vez na Avenida Paulista o guia chegou, não passou bem, assumi o grupo e 
fui embora sem o grupo saber que eu não atuava faz tempo e que eu tava morrendo de medo 
(risos). O engraçado é que na listinha dela tava Ana Cristina, dia tal. Eu falei “olha, que 
maravilha!”, eu nem atuava mais como guia, mas eu conduzi esse grupo, mas não podia 
transparecer que era uma emergência senão fica aquela coisa, daí a gente contou no final 
como um fator que eles estranharam. Os funcionários assumiram? Mas eles nem tinham 
notado. Eles tinham notado que o guia tinha aparecido no embarque, mas que não tinha 
embarcado. E eu vi meu nome, eu pensei “gente, a única excursão que eu acompanhei na 
minha vida em São Paulo tá aí”, e aquilo foi maluco né, duas coisas assim se cruzando. Então 
pra você ter uma ideia, começava com hotel, balcão, sala de estar com sininho. 

Que legal.  

Quebrando paradigmas, tem relógio de hotel né, eu até falei pra gerente, “Ah Eliza, nada de 
New York, Tóquio e Israel (risos), é Rio, Roraima. Ah! Mas São Luís do Maranhão que tá com 
horário de verão”, daí acabou horário de verão, eu falei, “não outro lugar a gente tem que 
colocar”, pra quebrar mesmo. Até os relógios da exposição a gente teve o maior trabalho pra 
contextualizar Brasil e deixar uma coisa diferente. Então nesse hotel, na hora que a pessoa 
chegava, é claro que a ideia era que ela entrasse no corredor e lá foi gravado o depoimento 
durante o embarque, uma gravadora foi lá e pediu autorização e gravou tudo que se falava 
antes do embarque, que a pessoa tá contando pra onde foi, o que ela espera da viagem, mas 
espontaneamente. Então você passava dentro de um ônibus com os passageiros desenhados 
pra chegar no hotel, que é o seu foco, depois do hotel você passava por uma grande paisagem 
e entrava no universo da experiência de cada viajante.  

Nossa que legal.  
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E foi identificado também a relação do viajante com a natureza, isso foi um outro fator 
identificado. Quanto que o viajante ele busca a natureza durante o deslocamento, então tinha 
um local só com exposições de fotos e souvenirs enfocados na natureza, que isso também a 
antropóloga detectou.  

Que legal. Quem foi a antropóloga?  

A Renata Delduq, a Renata, fantástica.  

Legal, legal ter essa, buscar esse apoio dela, muito maneiro.  

Porque como a gente ia produzir tudo aquilo? Então, e tinha o pessoal de cinema, a Vera Murg, 
a Ana Paula Guimarães, gente a Ana produtora, a Ana tem uma vivência de, sabe aquela que 
tá nos bastidores do filme, mas sem ela o filme não saía?  

Sei.  

Então tudo, era o contato com ela durante seis meses direto, ela que produziu inclusive os 
depoimentos. Porque tem que ter essa questão de, quando eles vão produzir um filme tem toda 
uma mobilização na cidade, agora quando você tá tratando de uma exposição como aquela, 
não é o filme, mas é um cenário,  

Imagino.  

Então tem todo o contexto. Depois teve o processo de desmontagem, aí foi também 
enlouquecedor, porque tinha tudo catalogado, tudo, o mais simples objeto com nome no 
seguro, porque aquilo era patrimônio pessoal, daí o que que aconteceu. Eu falei “ah, a gente, 
quem sabe a gente não recebe de doação as réplicas”, imagina, eles levaram tudo que era 
deles, todas as réplicas eles quiseram, a gente entregou pra todo mundo tudo que pertencia a 
eles, réplicas e originais e fotos que foram produzidas,  

Legal, tem que ver um meio pra você me enviar esse relatório, se puder. 

Preciso localizar ele, eu fiz ele no ano retrasado. Eu fiz como um relato de experiência onde 
fala do processo.  

Seria ótimo, eu te mando e-mail. 

Eu vou pra uma segunda etapa, eu penso em entrevistar, eu tô entrevistando os profissionais 
né, em geral, todos os profissionais, mas penso em entrevistar pessoas chaves que 
vivenciaram o turismo, ou comerciário ou até um usuário, enfim, os turistas que vivenciaram o 
turismo aqui no Sesc; você, se for possível, você podia muito me ajudar com nomes assim, um 
contato, ou fazer uma ponte, você chegou a mencionar o Seu Sidney. 

Seu Sidney mora aqui perto, eu tô cheia de dedos pra ligar pra ele, é... 

Seria mais pra frente. 

Perfeito. Daí eu vou preparando. 

Acho que no início do ano que vem até. Quando eu voltar de, eu vou fazer uma pesquisa na 
Inglaterra, quando eu voltar em março, antes eu te mando e-mail, se você puder me ajudar 
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nisso. O Barbosa também me indicou uns nomes, o Pina me indicou alguns nomes, pessoas 
chaves que foram muitas vezes, seja pra Bertioga, seja pra todos os lugares do Brasil através 
do Sesc e que podem trazer coisas assim legais pra pesquisa, acho que ia colar muito legal 
com o que os profissionais trazem, ia enriquecer muito a pesquisa. 

É, eles são primordiais. 

Não quero mais tomar seu tempo. Tenho uma última pergunta pra fechar. Temo... passamos, a 
exposição... é que foi... 

A exposição é tudo.  

Bom, ficou legal pra caramba.  

A última é uma questão que eu fecho, tô fechando com todo mundo. O que é o turismo social 
na sua opinião?  

O turismo dentro de um contexto social ele é aquele que pratica ao mesmo tempo o respeito ao 
próximo, acessibilidade, dialoga de uma forma responsável com as culturas, de uma forma 
geral com a cultura produzida no cotidiano de onde você é recebido; além da paisagem, você 
poder sentar e sentir o cheiro dos lugares, o aroma, os gostos, as pessoas, os sotaques, os 
dialetos, o turismo social tem como missão promover tudo isso, que são esses diálogos, da 
acessibilidade, responsabilidade, essa operacionalização ética e sustentável ao extremo, saber 
se o outro quer receber e como ele pode nos receber e colocar as pessoas com as mais 
diversas experiências, no qual ele possa ver no turismo por meio de um passeio, um momento 
de lazer e conhecimento, que agregue algo, desde sua viagem sonhada e aquela viagem que é 
mais uma, mas que ele busca por motivos infinitos. O turismo dialoga socialmente, hoje eu 
posso dizer isso pra você.  

Legal.  

Pode ser que mude, mas hoje é isso. 

Perfeito. Mais alguma colocação? Um comentário, Ana Cristina? 

Não, é isso. O nome da exposição: “De mala pronta”, o viajante do Sesc conta sua história 
(risos). 

Que bom, ficou gravado. (risos). Perfeito! 

Menino, veio como uma luz. Eu olhei o tag, a etiqueta da...  

Maravilha.  

Ah, pede pra Denise o livro de impressão das pessoas. Isso daí você vai adorar.  

Fica tranquila que até eu entrar em contato e pedir autorização pra algum turista, alguma 
pessoa, é só de maneira... caráter ilustrativo pra pesquisa, nunca vou divulgar isso, só se eu 
achar algo muito legal, vou entrar em contato, aí autorizando, pode ficar tranquila. 

Tranquilo. 
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Vou até desligar aqui. 

A gente se preocupava muito, o taxi ia buscar e trazer sabe, essas questões assim de 
deslocamento, a gente levava e buscava. No dia da inauguração da exposição tinha familiar de 
todos eles. Uma experiência assim, muito maluca. 

Perfeito. Deve ter sido muito legal. 
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADO - Dionino Colaneri 

 

...por concurso, depois disso, só por promoção eventualmente, mas naquela época quando eu 
entrei só tinham mais três cargos acima, então... e a condição pra entrar no Sesc é que o Sesc 
tava revendo sua ação e havia assumido o trabalho de educação social, educação permanente 
tinha um alvo de trabalho mais de educação sanitária, tava voltando mais pra educação 
permanente e umas opções foi trabalhar com assistentes sociais que tivesse experiência com 
trabalho com grupo, então eu participei da seleção, da minha turma, gente boa, colegas meus 
inclusive, mas não passaram porque não tinham experiência com trabalho em grupo e aí eu 
passei, fui chamado, junto com outro colega, nós começamos em dois né. O ano teve quatro 
concursos, entramos duas pessoas. 

Qual é a formação do senhor? 

De origem assistente social, entrei no Sesc pela condição de assistente social, mas depois já 
no Sesc eu fiz educação em saúde pública, eu tinha uma formação parcial, não terminada, o 
curso de pós graduação pela Getúlio Vargas, depois fiz na Suíça um curso de desenvolvimento 
de executivos, no IND, que é a melhor escola de negócios da Europa, negócios não, 
desenvolvimento executivo, também fiz esse curso lá. Aí fiz um monte de curso paralelo, 
também fui professor na Faculdade de Serviço Social.  

Formação complementar não dá nem pra colocar né, é um monte...  

Não, eu fui... ao longo da vida eu sempre estudei alguma coisa, sempre formei em alguma 
coisa, participei de muitos congressos internacionais, algum eu apresentei trabalho né,  

Legal.  

Tanto em serviço social, como em turismo, porque aí nessa história, que é o que interessa pra 
gente, eu fui desde um congresso que teve no México, o diretor foi convidado pra ir, ele não 
pôde ir, no começo de nós estarmos entrando no Bureau Internacional de Turismo Social, 
porque eu representava o Sesc. A Federação do Comércio de São Paulo nos anos 80 tinha um 
conselho técnico de turismo e em algum momento eu fui o representante do Sesc nesse 
conselho que reunia agente de viagens, empresas transportadoras, inclusive de aviação, 
diretores dos aeroportos, toda essa gente, e eu representava o Sesc lá, interpretar a filosofia 
do Sesc, porque havia algum momento que o pessoal achava  que o Sesc ia fazer 
concorrência com o pessoal de agência e a gente tentava mostrar pra eles que a gente tava 
formando na verdade era público, que nós tavamos trabalhando com segmento da população 
que eles não tinham oferta, como também no tempo da Embratur foi muito difícil a gente 
discutir com a Embratur o que era turismo social, porque fazia parte do escopo da Embratur, 
mas na realidade eles sempre criavam mais barreiras pra gente do que ajudavam.  

Porque eles faziam isso?  

Porque eles não tinham essa percepção, era aquele negócio de momento, de hotel 5 estrelas, 
que hotel 5 estrelas resolvia tudo e não é essa a verdade; e você então precisava 
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sistematicamente, pra renovar eles queriam pessoa jurídica lucrativa, o Sesc não era lucrativo, 
era uma guerra pra você sistematicamente fazer lobby em cima da Embratur porque eles não 
tinham a percepção do turismo social, você vai ver mais tarde o que eu vou falar. Depois, em 
função dessa ida minha, que eu já apoiava muito o pessoal do turismo né, quando tava na 
administração eu apoiava muito o que era a agência onde o Barbosa trabalhou, o Nelson 
trabalhou, que era o que fazia a gestão dos comerciários pra lá, ou dos clientes pra lá, inclusive 
promoção. Uma coisa é lotar no verão, qualquer um lota, o problema é que Bertioga você fazia 
um esforço pra manter alta ocupação durante o ano todo, se é um programa social subsidiado, 
não tem porque ficar vazio, em algum momento a gente começou a subsidiar mais ainda os 
idosos, terceira idade, então, fora de temporada eles faziam N promoções, desde levar grupo, 
organizar o grupo na capital, no interior, no Estado inteiro e se mantinha um alto índice de 
ocupação, muito próximo de 80%, ocupação altíssimo, pra lugar de praia. Você praticamente 
mantinha ocupado o ano todo. 

 Pô, equalizava a sazonalidade total do turismo.  

E conseguia manter né, e atendia o Estado de São Paulo inteirinho. Havia toda uma 
proposição, mais de uma vez, não é o caso aí, que o presidente não quis. Eu cheguei a propor 
uma série de alternativas pra buscar patrocínio, alternativa até pra ônibus que vai ali e volta. 
Surgiu uma oportunidade na praia, mas ele não quis continuar, porque o prefeito queria 
oferecer uma coisa semiconstruída, a gente ficou assustado, falei: dá pra fazer, dá pra 
viabilizar economicamente, mas ele ficou, não quis inovar muito voltou pra trás. Mas então, 
mas quando eu fui ao México, o Sesc tinha, era recém chegado no Bureau e eu fui lá em uma 
reunião do Conselho, depois me chamaram porque eu tinha que participar, a gente era 
efetivamente membro né, que basicamente era o pessoal da Europa, México e Canadá.  

E esse conselho tem a ver com o BITS?  

É do BITS, foi uma reunião do BITS lá. A partir daí então eu comecei a frequentar 
sistematicamente os congressos do BITS, acabei sendo eleito membro do conselho de 
administração do BITS lá em, que era Bruxelas, ainda é Bruxelas, mas partilhou um pouco com 
Paris e depois fui vice-presidente pras Américas do BITS também. Então aí, fui em n 
congressos, mas a gente, eu fui lá, tudo bem, quando chegou no México, foi uma época de 
mudança de governo, tava meio anarquizado, eu fui no Congresso, eram basicamente muito 
italianos, franceses que eram o luxo da Europa, eram compostos por franceses e italianos, das 
mais diferentes origens. A França é muito forte na organização do turismo social, muito forte 
dentro do Ministério do Turismo e rateando por n instituições que atendem programas que é 
um negócio que chama cheque vacances, depois se quiser eu posso falar pra você, o que é o 
cheque de férias.  

Depois do México, então no México nós tavamos, assim mais ativo lá, é os mexicanos mais ali 
né, tinha um programa até legal, que eles tavam trabalhando com cartão de crédito do turismo 
que credenciava todos os 10, o pessoal saía com cartão, pagava. Que acabou, esse... Tinha 
um rapaz que me, que era um programa no Canadá, privado, que chamava Vacances Famille, 
que era essa ideia de criar espaço pra família nas férias né. O rapaz de Nova Iorque, não se 
manifestou muito e aí, o segundo congresso já foi na Bélgica, quando acho que o BITS foi, 
acho que em 88, foi 25 anos do BITS, o BITS foi fundado em 63, como uma dissidência da 
Organização Mundial do Turismo que era ligado a ONU, uma dissidência e fundada, 
basicamente por europeus, aí tava lá, foi o encontro de abertura, foi numa sala na Grand Place, 
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na Bélgica, que é uma das coisas mais bonitas da Bélgica a Grand Place, não sei se você 
conheceu...  

Conheço, conheço Bruxelas e Bruges.  

Sabe a Grand Place?  

Sei.  

Entra no prédio da prefeitura então, numa das instalações lá. Foi feito lá com piano, discurso... 
mas piano é um negócio meio... tudo bem. Tava lá toda a cúpula da Europa inteirinha e tava da 
América eu e o Teves Tanbré, que era um rapaz do Vacances Famille.  

Pô, que legal.  

E ele começou a falar, o Secretário Geral era um belga e fazia discursos, 25 anos, não sei o 
quê e intercalava a música, e aí no meio de todo mundo, todas as autoridades da Europa, ele 
menciona eu e o Tanbré porque eram diferentes, era a América lá. Então nós dois fomos os 
únicos nominados no discurso do secretário porque era uma, pra eles era um avanço conseguir 
alguém da América chegando lá né.  

Nessa época o senhor tava, qual era o cargo?  

Eu aqui no Sesc já era coordenador de planejamento no Sesc.  

Aqui em São Paulo?  

Aqui em São Paulo, era no planejamento do Sesc, mas por conta de eu ter ido no México no 
lugar do diretor, no encontro do pessoal também, o pessoal meio tímido para viajar, fica meio 
assim... Eu, muitas vezes fui no congresso do BITS, duas vezes fui pelo Sesc, o resto fui do 
meu bolso, lá de férias, eu ia e participava do congresso, aí fiquei membro, aí eu criava 
condições pra ir, e aí eu também tinha na faculdade uma sociedade que fui presidente muitos 
anos, mantido o “sagracílio” (inaudível) social, então eu associei também a sociedade ao BITS.  

Pô, que legal.  

Então eu independia do Sesc, queria que fosse ou não, aí o problema é arranjar tempo pra ir 
né, isso é outra história. 

O Sesc tem uma cadeira, o Sesc-São Paulo tem uma cadeira no BITS, né? 

 Tem, tem.  

Engraçado que o Departamento Nacional não tem, o Sesc-São Paulo tem.  

A gente sempre tentou pôr, mas quem foi eleito lá fui eu, quando eu saí eu falei: ó, vocês 
mantenham alguém lá. Eu na sociedade, depois que eu criei a sociedade achei que não era 
mais o caso, que a gente tava tentando fazer aqui uma área de estudo social também. Não 
viabilizou muito, aí eu fui trabalhar no Rio, aí ajudava aqui, mas não dava pra liderar a coisa 
aqui né, tinha muitos afazeres no Rio de Janeiro.  

O senhor foi pro Sesc do Rio quando?  
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Fui pra lá, mas só durei três meses, aí insisti e fiquei como superintendente durante dois anos 
e meio, daí fiquei 5 como diretor regional, do Estado inteiro, mas aí quando eu tava lá começa 
a se envolver com as coisas, presidente quer que se envolva com a comunidade, aí fui 
indicado membro do Conselho Estadual de Cultura no Rio, aí se cruza, ganhei o pessoal da 
Academia Brasileira de Letras, aí fui também ligado, pela Confederação do Comércio, fui 
membro do Conselho Nacional de Incentivo a Cultura, o CNIC, que é o que aprova os projetos 
culturais, os incentivos fiscais, ainda não indiquei à Brasília também, então ficou muito aberto o 
leque né; agora você vai ver, vou te dar um negócio que é uma síntese, depois que você 
caminhar no lugar, que é do BITS. Tem um negócio importante aí no social, que tem a ver com 
o Sesc e tem que ver com a filosofia do BITS, que é o programa de inclusão social. Tem uma 
carta, eu não tenho aqui presente, acho que talvez no site do BITS você consiga, que é uma 
carta que, Congresso de Montreal em 96 teve um Congresso realizado em Montreal. 

Ah, a Declaração de Montreal que vai... 

É, depois foi feita a ligação. Eu sou um dos signatários na época da discussão. 

Ela vai dar uma ressignificada na Carta de Viena. 

E vai reposicionar o que é inclusão social no turismo, o turismo como instrumento de inclusão 
seja por inclusão econômica, seja por problemas de deficiência, qualquer tipo de pessoa que 
tenha algum tipo de dificuldade pra usar a superfície, a inclusão pro turismo pra um aspecto de 
cultura, enfim, qualquer segmento que significasse inclusão. Recomendo pra você não ler no 
original em português. Foi assim, o texto original começou em francês, tradução pro inglês, aí o 
português foi feito pelo Vitor, que era o rapaz do INATEL, mas muito, muito calcado no 
compromisso ideológico dele, então ele distorceu alguns significados das palavras, aí o 
Secretário mandou pra mim e falou: “Ah! Vocês portugueses não se entendem na língua, dá 
uma revisão pra mim.” Aí eu fiz uma revisão, até porque eu queria também...  

Esse tá mais original né,  

É, eu dei uma acertada em alguma coisa, não sei o quê e eu escrevi pra ele, falei ó Celano, o 
problema meu não é funcionamento de português não, o problema é de conceito, a tradução 
dele no português fere o conceito que tá em francês.  

Eu não entendo francês, mas o senhor acha que inglês dá pra ler então bem? 

 Dá, se você não conseguir no site, mete no computador e ele traduz, porque o que aconteceu 
foi isso, que a versão, isso é problema de língua, não tem muito jeito, lendo o texto você faz 
uma visão conceitual muito próxima da gente, de participação de conceito social, bla bla bla 
bla, como você já passa pro inglês também do que tá oficial e tá bem feita, o inglês é mais 
severo na língua e ele corta certos efeitos que pra gente é importante no francês e no inglês 
empobrece. Então se traduz do francês pro português, você pega uma coisa, se você pegar do 
inglês e traduzir pro português, baixa a qualidade do texto.  

Esse cara de Portugal, qual você acha que foi a diferença conceitual?  

O Vitor, no tempo dele lá, como é que chamava mesmo... o presidente lá, era aqueles da 
militância russa mesmo que, ficava discutindo Brecht, não sei o que, não,  e o Vitor não parou, 
ele avançava mais o conceito, pode ler aquele lá, mas você percebe que tem um pouco de 
distorção do... assim, teve um Congresso em Montreal, foi gozado, é Montreal? Lake Louise, 
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eu tava participando, isso foi logo no começo que eu fui lá. Tinha até o pessoal do Pina, que 
era membro do, não, minto, isso ai é um outro congresso, é um congresso de lazer, mas que o 
Pina tinha ficado com ele. Você via a disposição de um americano, tem vandalismo no pátio ali, 
fazer um banco contra o vandalismo, americano é assim. Tem vandalismo nos bancos do 
jardim, na praça? Faz um banco, resolveu o problema de vez. Já pegava o Odair Orsena, mas 
porque que tem vandalismo, quais as consequências, como que a gente interfere? O banco 
não tem problema que fique quebrado, sabe? São conceitos, mas que a língua leva isso, a 
língua leva a uma ideologia que é necessariamente na língua inglesa, não sei se é mais rígida, 
e altera até o comportamento da sociedade também, porque também deseja exclusivamente 
essa função como função da iniciativa privada, não função de Governo; quando já se pega país 
como a França, o turismo social é um departamento dos mais importantes dentro do Ministério 
do Turismo, não é só pra trazer gringo do exterior não, é como é que a população deles faz 
turismo e principalmente o negócio, que é mais importante ainda, como é que ela fica e a 
maioria fica dentro da França, que a medida que na França tem espaço pra ir, montanha, em 
campo, em praia, não sei o que, bla bla bla, a medida que o conceito é feito, o Governo crie 
incentivos fiscais pra iniciativa privada, que no fim ele pegue um cheque de férias na empresa 
e ele tem, sei lá, 5mil instituições que aceitam aquilo lá como forma de pagamento e são todos 
particulares, geralmente grupos sociais, que tem aí 5mil leitos, 8mil leitos, voltados 
exclusivamente pra programa de baixa renda, baixa renda que é um programa estimulado.  

O majoritário lá é a renda, né?  

É, porque lógico, nego tem muito dinheiro, um ou outro pode ser meio exótico, mas se ele tem 
muito dinheiro vai procurar hotel 5 estrelas.  

A questão da família também, família mais numerosa... 

Que aí o problema é levar família, o negócio qual é? É o trabalhador, assalariado, geralmente 
médio pra baixo de renda, quer dizer, lá poucos têm pra cima e tem um grande segmento 
médio, mas que não pode também se suportar a pagar, pagando pra 5, 6 pessoas. Então ele 
vai num local que ele goste, seja montanhismo, litoral, as coisas que ele gosta, campo, não sei 
o quê, vai ele, a mulher, os filhos, nas férias, e a grande maioria das pessoas na Europa tiram 
férias no período de férias, no verão, esse é o grosso da população e lota tudo, fica mais caro, 
então nesse período ele vai e ele tem o direito de ir, porque ele tem condição de ir pagar e aí 
pega aqueles grupos da Europa, eu conversava muito com eles, eles têm ofertas assim 
incríveis, o cara tem oferta no país inteiro, mais barato, ainda acaba saindo o grosso da 
população francesa, ser jovem, assim como família, a grande maioria, sei lá, 80% de tudo fica 
ali na França. 

Qual a diferença pro Brasil? Em termos de políticas sociais não têm né? 

O Brasil não conseguiu apresentar absolutamente nada. Você encontra no Brasil, até pela 
origem, o Sesc em 46. Alguns, muitos anos atrás, teve um Congresso de Turismo Social no 
Recife. Até fui como conselheiro que era desse grupo de turismo da Federação e ele era 
conselheiro do Sesc e era agente de gastos e é até hoje, “Dionino, precisamos ir lá, o Sesc tem 
que...” ele que fez muita força no Sesc pro Sesc ser membro do BITS, ser associado. Aí nós 
fomos pro congresso, fui eu e ele. Aí o que que acontece, praticamente todos os depoimentos, 
fora Sesc, a grande maioria eram de grupos, segmentos da população vinculado a área de 
comércio e serviço, porque o que acontece, é muito comum, aqui em São Paulo também teve, 
que em função do Sesc não atender todas as demandas, os sindicatos mais fortes da área de 
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comércio e serviço, que acostumavam ir no Sesc, porque que a gente não pode criar nossa 
colônias de férias? Então aqui no Estado de São Paulo na região de Praia Grande, tem n 
colônias de férias, a maior parte vinculada ao Comércio e Serviço; outro que tem aqui em São 
Paulo é a Associação dos Funcionários Públicos, também tem, em Campos do Jordão eles 
têm, tem no Guarujá; aí tem aqui também algum banco daquela época, Bandeirantes ainda tem 
no Guarujá uma colônia de férias, mas pelo menos acho que metade que eu conheço é 
vinculada ao Comércio e Serviço com forte influência do Sesc e outros também, aqui do Sesc 
de São Paulo falando, e outros também desses órgãos, tipo funcionário público, vem calcado 
nisso. Então tem uma colônia grande em Campos do Jordão, dos funcionários públicos, tem 
em Poços de Caldas no Estado de Minas, tem no Guarujá, o banco Bandeirantes também tem 
e o Banespa também tem, daqueles tempos do Banespa, público né, mas seguramente o 
pioneiro foi Brasília. Aí começou a aparecer algumas outras colônias, começou a do Rio né, aí 
o Rio Grande do Sul agora que tem, mas o Rio Grande começou a fazer parcerias com hotéis, 
comprava pacotes de hospedagem de hotéis. 

Usavam agências privadas, ou não?  

Eu acho que não, eles faziam uma licitação pra contratar leitos de hotéis e o Rio tinha os hotéis 
que trabalhavam muito fortemente com o Sesc. 

 Aí tem uma colônia muito antiga, das mais antigas do Sesc que eu conheço é no Nordeste, em 
Pernambuco, em Garanhuns, que é um lugar frio né, é interior, é no sertão de Pernambuco, 
mas é montanha e é frio, é um lugar fresco, e das mais antigas também do Sesc também, tinha 
uma em Garanhuns bem antiga... 

Eu acho que a do Ceará também não é nova. É mais nova, bem mais nova, mas Iparana também 
é. Mas continua parecendo o outro. Mas aí o Sesc fez como política implantar em todos os 
estados, aí então, não sei se algum estado ...praticamente todos os estados tem colônia de férias.  

O senhor tem tanta experiência e conhecimento, nas perguntas aqui, pode ser que várias o senhor 
já tenha respondido, mas eu vou tentar seguir aqui.  

O que representa o Sesc na sua opinião, Sr. Dionino, de maneira geral? 

Bom, eu tenho um pouco da filosofia do que eu discutia muito o Sesc, que eu sempre fui muito 
provocador né. E eu acho que o Sesc que eu discutia eu diria que é um pouco diferente hoje, não 
é? Tem um pouco mais do ..., mas o pouco que a gente discutia muito na minha época, ..., que era 
o pessoal que tentava discutir um pouco de, e quando eu entrei o Sesc tinha acabado de aprovar 
a ..., em 64, o Sesc tinha o plano geral de ação, plano geral de ação, a respeito de como trabalhar 
com a educação social, educação permanente, que era um avanço pra época, se você for ver, sei 
lá, um dos grandes ideólogos da educação americana, que é o John Dewey, não é? Talvez o 
Aloísio Teixeira aqui, brasileiro, vai um pouco nesse caminho, ele pregava que era o aprender 
fazendo, aprender na vida, na prática. Então era a educação que muitas vezes dada pelo o 
governo, que o papel do Sesc é um papel que o governo não consegue fazer. A educação 
permanente, fazer com que as pessoas continuem se aperfeiçoando pessoalmente. Até pelo 
prazer de aprender e não pelo prazer de sentar. E tão pouco que a gente subia no Sesc, porque o 
Sesc, além de fazer, tinha um compromisso de fazer bem e de uma maneira pioneira. Está sempre 
buscando inovação pra reproduzir como modelo pra sociedade, porque ele contribui pra sociedade 
que ele está inserido, não só atendendo então. Se você pegar o trabalho com a terceira idade, que 
hoje está disseminado no Brasil inteiro, ela nasce como um trabalho de ação social e valorização 
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social com participação do indivíduo dentre do Sesc-São Paulo. E nasce nos anos de 64,65 e com 
muita dificuldade. Não conseguia funcionar aqui. Era com um diretor, depois foi um direto aqui do 
Sesc de São Paulo e viu grupos de idosos nos Estados Unidos se associando, dançando, coisa 
que pessoal idoso não fazia isso aqui naquela época. Demorou pra pegar e de repente em algum 
momento ele explodiu, o Sesc fez aqui e depois no Brasil inteiro, aí o Ministério assumiu, gente 
daqui de São Paulo foi ajudar o Ministério a fazer isso também lá e implantou. O Sesc até hoje, 
felizmente, é pioneiro na odontologia social, de atendimento de população carente com hora 
marcada, com serviço de qualidade, não é só ali, mas é atender e atender bem. Ver o que tem de 
mais moderno, tem de mais eficiente, se você faz um alicerce, você tem que fazer da melhor 
qualidade, se você faz um equipamento social ou um centro de atividade. Em 84 inaugurou o 
prédio de Santos, que é o primeiro que estou dizendo e que começou a planejar antes de 80, já 
partiu do conceito que tinha a “maior idade”, ter acessibilidade, ter acesso universal. É um projeto 
que contemplava acesso com cadeirante em qualquer dependência da unidade. E naquela época 
isso saiu o manual, que toda companhia do Sesc tinha que ter espaço e permitir que as pessoas 
em qualquer condição de idade, locomoção, tivesse acesso, até na cobertura do prédio se for ver 
pela Vila Mariana. 

Na década de 80 que aumenta o volume bastante de turismo no Sesc de São Paulo? 

É, porque Bertioga tava limitado.  Então São Paulo começou a tentar ver como é que podia usar 
outras colônias do Sesc primeiro. Então começou a usar Rio de Janeiro, começou a usar Caldas 
Novas, mas aí eles não tinham capacidade, aí começou a fazer uns convênios com outros hotéis 
também em Caldas Novas e outros locais. 

E se coincide nessa época também com a filiação do senhor e do Sesc no BITS né? 

Não tem necessariamente a ver com isso, mas tinha um gerente aqui que o Barbosinha trabalhou 
com ele, depois o Nelson que gostava disso também e alguma resistência de alguns órgãos 
técnicos. 

Ele foi gerente? 

Ele tá em São Carlos agora. Aposentou mas tá em São Carlos. Então ele pôs força, ele tinha 
umas críticas de como é que trabalha em ... Sempre tem um lado pró e contra e eu sempre pelo 
menos vejo pra fazer né? Ai tinha objeção de empresa de outro, de empresa de turismo, Embratur 
no meio, era um pouco de fugir mas no geral a gente conseguia interpretar. E a hora que a 
iniciativa privada fosse capaz de atender essa demanda não tinha como o Sesc fazer. Na minha 
percepção o Sesc tem que estar sempre buscando a renovação. Então lá no Rio, deixa eu falar do 
teatro. Se vai fazer teatro como é que se dá dignidade? Dá dignidade pro fulano que vai assistir, 
cria condições dele pagar algo razoável, mas também dá dignidade pro artista que você não vai 
explorar, o artista que vai lá. Como é que você trata bem o artista? Como é que nos bastidores 
você trata o artista, como você dá atenção, quer dizer, é isso que faz diferença. 

O Sesc tem essa condição né, já que ele não tem fins lucrativos... 

Ele não tem fins lucrativos, você não tem que explorar o fulano. Também não pode ser deixado 
explorado mas tem que pagar o justo, se você dentro do camarim você tem que dar condições 
emocionais de tranquilidade por fulano ter uma boa performance, mas ele tem que sair de lá e 
contar pros outros. É um pouco disso, o Sesc tem que atender gente, cada vez mais gente. Se 
puder que a clientela possa pagar, mas fazer cada vez mais, administrar bem o dinheiro, fazer 
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prédio de qualidade, pra também dar conforto pra população e também pro fulano e isso vir lá de 
trás do Sesc. Eu lembro quando foi inaugurada a Vila Nova. Você conhece o Sesc lá em Vila 
Nova, lá na Consolação? Então, já tinha entrado um Sesc na... E eu coordenava o principal grupo 
que se juntavam gente que eram Conselho de Representante dos Desempregados do Comércio. 
Ele tentava que as empresas ligassem com uma pessoa que ele recebia o material do Sesc pra 
divulgar pros empregados. E ele elegia uma diretoria que servia semanalmente os interesses 
comerciais, e uma vez por ano ele fazia um congresso. Lia o papel do Sesc, o que isso podia 
ajudar, o que precisava, o que não precisava, era um órgão que ele representava. Aí eu recebi 
uma ordem do presidente, que ele queria que os comerciários fossem fazer visita na estação que 
está sendo construída ali, que é na primeira vertical, mais novo, mais voltada pro esporte, pra 
cultura. E aí eu organizava os grupos, no sábado eu organizava com o mestre de obra e fazia uma 
visita e mostrava o que ia ser, até pra criar um clima. Moral da história: o que era simples, vão 
fazer de qualidade? Porque primeiro, fazendo com qualidade as pessoas respeitam. Aprendem a 
valorizar. Aprendem a ter em uma parede de corredor ter uma obra de arte. Você faz uma 
exposição, você faz um sofá de qualidade que não seja uma porcaria jogada aí. Acaba 
respeitando e começa a ver o que pode fazer pra ter uma coisa igual a essa, a ter direito a esse 
espaço? 

Quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Sesc? Qual seria a classe social mais acolhida 
pela atividade de turismo no Sesc? 

Hoje, seguramente a terceira idade usa bastante. Porque usa fora de temporada né? Na 
temporada é muito família, pessoas que voltavam no ano seguinte. Porque pode ficar a família 
inteira pagando pouco, fazer alimentação num lugar bem localizado né? Com boa estrutura... 

Em termos de renda, é variado? 

O turismo é um pouco mais elitizado do que a renda do Sesc. Agora a média de matricula de 
salário do Sesc, você encontra... 

...Vai variar de Estado pra Estado. 

São Paulo.  

Entre São Paulo e Rio acho que a média deve dar em torno de 3 salários mínimos, porque o 
comerciário não ganha muito no comércio, no balcão ali ele ganha, quem ganha bem? O 
prestador de serviço, assim, trabalha em empresa de serviço de informática, não sei o que, aí 
você começa a ter. 

Tem vários clientes, aí pode...   

Mas do comerciário de balcão é pouco, esse é o grosso da matrícula do Sesc, deve dar em 
torno de 70, 75% dos matriculados no Sesc, então a faixa deve tá 3 salários mínimos. 

A questão da competição que as agências reclamaram e tal, eu vi vários documentos lá no 
Sesc-Memórias. O senhor acha que isso partiu das agências, partiu da Embratur, esse 
incômodo foi porque? 

É porque, uma unidade do interior muito ativa começa toda semana a levar um ônibus pra 
Bertioga, um ônibus pra Bertioga, isso se não leva dois... 
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Um pequeno empresário que se sentiu incomodado... 

Aí uma agenciazinha porcaria, que devia ter 15 clientes por dia: “Pô, se eu pegasse toda essa 
gente aí... tá tirando meu cliente daqui”, tá nada, porque ele vendia, naquele tempo tinha muito, 
a excursão de ônibus foi acabando, naquele tempo tinha muita excursão ainda de ônibus, tipo 
CVC da vida, que hoje nem tem mais, tudo avião, mas naquela época então ele sentia que tava 
tirando, na verdade estava formando público pra ele, aí fulano falava: “paguei barato, não sei o 
quê...” 

Eram pessoas que não viajavam antes, o Sesc fez estimular isso. 

E o grosso do interior, mais da metade era terceira idade, tanto é que é um cliente... as 
agências sumiram hoje, não tem importância que assuma, se o fulano é capaz de ir na 
agência, mas você criou uma expectativa dele de passear, aí qual era do negócio? Era levar o 
fulano, mas no caminho fazer um roteiro cultural,  

Era diferente, né? 

Mostrar o que tinha no meio, valorizar a ecologia,  

A preocupação com o fornecedor também, com o conteúdo, como o senhor tá falando,  

Respeito ao horário, o tipo de atendimento, explorar o circuito entre sair da cidade e chegar no 
outro que tá no meio caminho, por que que tá né?  

Isso nas agências comuns, dificilmente via isso.  

Não, leva pra um lugar, traz pro outro lugar. 

Verdade. O senhor acha que o incômodo partiu das agências e aí buscou a Embratur? 

O quê que acontece, o pessoal do interior, essas pequenininha, perturbava o Sindicato aqui, o 
sindicato deles, que tinha um representante do conselho, aí quê que acontece, por isso que lá 
pra Santos fui colocado no conselho pra interpretar, tinha tido alguns problemas, aí quando eu 
fui lá e comecei a interpretar o porquê, como é que era... Aí parou, eu fiquei anos lá e nunca 
tive problema com nenhum conselheiro de receptivo, nem de emissor, nada. Aí o conselheiro 
que era da agência, que era representante do sindicato na época, o Nascimento, ele começou 
também a interpretar pros nego, se a gente ganha, eu consigo ganhar, ganhei a amizade deles, 
fiquei amigo do Eduardo, então ele começou também a contestar o próprio liderado dele. Como 
no sindicato de turismo, eles se alternam muito na presidência, não é um sindicato que... as 
pessoas são mais ou menos as mesmas, tem muito organismo de turismo né, agências de 
viagens não sei o quê, é de hotel é não sei o quê, mas eles se conhecem, todo mundo 
conhece, mas nos sindicatos tem havido muita alternância em São Paulo e a gente conseguia 
ganhar, interpretar muitas vezes, aí a gente fazia alguma concessão também, valorizava, aí 
você tinha que alugar ônibus, pra você alugar ônibus você fazia cotação pra ele cotar também, 
sabe? Tentava de alguma maneira amenizar o problema.  

Incluir um pouco o trabalho dele, né. A tentativa de registro na Embratur foi nesse caminho de 
tentar... 
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O que apareceu muitas vezes, eu me lembro bem, que uma vez tive problema com a advogada 
do Sesc. A Embratur falou que nós não, eu falei ela começou a criar tanto problema até pra 
mim, aí pa pa pa pa, tudo bem, então fala pra Embratur que antes de existir Embratur, já existia 
colônia. Como é que ela pode vim depois e acabar com o quem existiu antes dela? Não tem 
sentido, ela tem que achar um jeito de encaixar.  

O Barbosa me falou, eu fico curioso, que algumas outras regionais menores conseguiram 
registro e São Paulo até hoje... 

Não conseguiram por razões políticas, porque lá no Nordeste, sou amigo do Deputado, então 
lá vai, pronto. Aqui pra nós, mas o Sesc de Goiás, Águas Quentes, lá tem a colônia de férias, o 
Sesc é grande hoje em Caldas Novas, mas aí tem o problema de água, que tem o controle do 
Ministério de Minas e Energia, sei lá, de Minerais, algum Ministério qualquer que controla as 
nascentes de água, águas quentes, ba ba ba. Pra poder registrar, que tá lá, que tinha usuários, 
tinha que ter personalidade jurídica, mesma coisa do coisa, a gente aqui ou mudava a lei ou 
não aceitava, a gente não tinha esse negócio de fazer acerto, a lei tem que enquadrar, não se 
enquadra ou nós enquadramos, enfim, tem que chegar num denominador. O pessoal foi lá e 
registrou um fulano lá que com a pessoa jurídica foi lá e depois passaram pro Sesc. É um 
negócio que não é bom fazer assim. você tem um país e o país quer valorizar e você tem uma 
instituição séria, tem que chegar uma hora alguma medida que legalize, isso não pode entrar 
numa ilegalidade.  

Esse imbróglio não atrapalhou em nenhum momento as atividades do Sesc? 

 Não, isso foi...  mas que dá como qualquer outra atividade, outras atividades do Sesc também 
deram, deu com odontologia, agora a questão disso é você interpretar né. Tem lugar que é 
mais fácil, por exemplo, no Rio de Janeiro, tínhamos Rio e São Paulo... eu também tinha 
formação em Saúde Pública né, fiz pós graduação em Saúde Pública na USP. Então muitas 
vezes o Sesc, aqui em São Paulo a última palavra quando tava como diretor de saúde era eu, 
quando enroscava o negócio. Divisão do Sesc, divisão de educação, então dava, de vez em 
quando dava alguns nó, mas no Rio por exemplo, trabalhar com dentista em São Paulo, me 
dava muito bem com todos eles, mas são extremamente formais e legalistas do que de São 
Paulo.  

Cá entre nós, quase todos os profissionais em São Paulo são bem mais éticos, né.  

Agora você vai no Rio de Janeiro, tinha muito mais flexibilidade, associação dos dentistas, por 
exemplo, do Rio e o Sesc lá tinha muito mais estagiário que aqui, a ponto de uma vez uma das 
formaturas quando eu tava lá, da UFRJ, o Reitor falou que o melhor campo de estágio de 
odontologia é no Sesc e era mesmo, não é que falou por falar. E nós fazíamos trabalho com a 
Associação Brasileira de Odontologia, fazíamos Congresso juntos, eles traziam pessoal pra ver 
o trabalho do Sesc, vinha pessoal de fora. Então depende um pouco de cada Estado, quem 
são as lideranças, as lideranças em São Paulo são mais rígidas em padrões, valores, no Rio é 
mais suave. Mas no passado eu tinha tido uma experiência ao contrário que um médico de 
Brasília teve problema com médico chefe na época do Sesc, o Geraldo, eu conhecia, mas não 
era, nós nos conhecíamos como colega, ele foi pra educação depois, ele questionava muito 
quem não fosse aquela medicina bem convencional e o de Brasília era um menino que tava 
fazendo multiplicadores, uma tendência, uma saúde pública mais pé no chão, sabe? Então o 
Geraldo, os médicos eram mais rígidos, os dentistas não, os dentistas são mais flexíveis, tanto 
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é que as carreiras do Sesc tem lá, agora tá meio complicado, tá com um problema de gestão lá 
no Rio, mas as carreiras do Sesc ganham variavelmente bem. 

Tem até uma pergunta, seu Dionino, que acho que o senhor já desenvolveu bastante, mas se 
tiver alguma coisa a mais pra incluir, que é a importância da relação que se estabeleceu entre 
o Sesc-São Paulo e o BITS. O senhor teria mais alguma coisa assim pra colocar? 

A relação sempre foi boa né.  

Ajudou o Sesc-São Paulo a, como é que foi? A entender mais o turismo? 

 Ajudou pra ampliar um pouco o horizonte e valorizar, e de uma certa maneira segmentar o que 
a gente fazia, essa história de fazer a viagem, na viagem uma vez trabalha mais com ecologia, 
outra vez trabalha mais com aspecto de cultura né, e o BITS, em função dos Europeus, 
principalmente, você acabou, é... 

Cada vez mais, eu me lembro do Congresso do Canadá, eu fiz parte de uma mesa lá e um dos 
palestrantes era um rapaz que ele tinha uma agência de turismo e ele era muito baleado, ele 
tinha assim, fisicamente, era um fulano que, não posso falar que não trabalhava né, mal 
conseguia andar, mal conseguia falar, mas representava a agência e foi lá e fez o discurso. Foi 
difícil pra entender pra todo mundo, não é só problema de língua, é problema da expressão e 
todo mundo prestou muita atenção como é que ele colocou e como é que ele atendia a 
clientela né, porque é um cliente extremamente difícil de ser atendido, atende muito pouca 
gente e poucos locais possíveis de receber esse tipo de gente né. E o que cruza do Sesc com 
BITS, é que o Sesc aqui também foi membro, eu inclusive sou sócio vitalício lá do, da 
Organização Mundial de Lazer e Recreação, e o óbvio também que ajuda o... o que é?? Que 
tem Sede no Canadá.  

Tem os congressos anuais, né?  

Que também é um dos... do trabalho da WRLA é turismo social, é até um lado dentro do 
turismo que cruza com do BITS, que do BITS é turismo e por conta da ligação turismo, vai pro 
esporte, vai pra cultura, vai, enfim, faz o caminho inverso né. Então, essa participação do Sesc, 
obviamente, no BITS, naquele momento meu, era praticamente eu que participava e o pessoal 
que trabalhava, aí quando eu tinha que dar apoio e não era minha área na realidade, eu tava 
no planejamento. Mas aí na hora de fazer equipamento, instalação, discutir e... o pessoal 
propunha e eu tava sempre instigando um pouco eles a fazer isso, como foi também da 
alimentação, fui o instigador das coisas né. Na WRLA, já tinha mais gente participando da 
WRLA, porque, na WRLA, porque na WRLA nós tínhamos hábito, até como o Pina também e 
outros colegas, que fizeram o curso na Sorbonne, vinculado a programas de lazer e recreação. 
Então tinham pessoas com formação universitária, o Luiz Otávio não tinha o doutorado.  

O Luiz Octavio foi meu orientador na pós em lazer.  

Então, mais gente, quer dizer, tinha vínculo com as pessoas que também é o vinculo com as 
pessoas. Essas coisa de organismo internacional, eu por acaso na WRLA também tive contato 
porque quando foi o congresso em, no Canadá, o Danilo na hora não pôde ir eu fui no lugar 
dele e porque eu da gestão anterior ao Danilo, no tempo do Renato, o Renato aqui não tinha 
conhecimento lá, mas tinha sido presidente da Associação Latino Americana do Tempo Livre e 
eu naquela época ajudei no secretariado da organização aqui, então eu conheci o secretario da 
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WRLA que também tinha ação aqui pra gente tirar no chileno no tempo do Pinochet que estava 
guardado, centralizado. Foi que ano isso? Você lembra? Renato ficou até 84. Foi nessa época 
que se aproximou do Jofre Dumazedier? Renato, pensador, virou diretor e a história do Renato 
começou trabalhador trabalhar 40h, o que faz depois, o não trabalho, como justifica o trabalho 
do trabalhador, aí o Renato comprou livro, pensador. Depois John Keller, nome americano, 
Renato, Jofre e conseguiu fazer aqui em São Paulo, isso, eu tava fazendo saúde pública, 69, 
Dirceu Magalhães, Fernando Henrique, a gente devia fazer um Seminário sobre lazer, eu não 
participei, tava afastado um ano do Sesc, vê USP, Sesc, USP, Prefeitura de São Paulo, aí que 
começa o São Paulo, o Dirceu vai na USP fala com Fernando Henrique, Florestan Fernandes, 
tem que discutir é o trabalho não sei o que, coisa que qualquer sindicato o Florestan, eu tinha 
um amigo meu que era professor lá, entrou aqui foi lá pra especializou em sociologia aí fez o 
Sesc e a Prefeitura, a USP não quis entrar, vai pra Paris assistir alguma coisa aí que o Renato-
Dumazedier aqui, esconder a primeira vez, desancou o capitalismo, com toda filosofia de 
esquerda, ele vinha aqui, deu um curso na Universidade de Caxias, ele aceitou receber alunos 
lá, aí foi Luiz Octávio, aí ele vinha pra cá, por conta da tese do Luiz Octávio, ele tinha feito uma 
pesquisa do Lazer-Uso do Tempo Livre e pelas características dele escolhida americana pra 
fazer a pesquisa também, o Sesc patrocinou a pesquisa que Luiz Octávio fez, que é o trabalho 
de tese do Otávio, aí foi vários fazer curso e foi alguém também da terceira idade, uma 
namoradinha do Dumazedier da França que era professora da terceira idade da Sorbonne 
também. Então nesse momento, muita gente do Sesc se envolveu com isso, e por outro lado, 
com essa ida da França, tinha esse outro lado de fazer o desenvolvimento executivo, que era a 
do Lausanne que eu fiz, eu fui um dos últimos que fui, uns dez ou doze daqui e uns dez ou 
doze do Senac. O presidente daquela época tinha estudado lá durante uma época, o MBA, e 
ele então fez uma ponte e mandava, tinham sempre dois ou três lá. Era um curso de 6 meses, 
porque lá o MBA deles era de um ano, e esse de executivo como já era gente formada e já 
com experiência de empresa, o mesmo conteúdo que dava em um ano lá, a gente fazia sem 
ser mestrado em 6 meses lá. Era mais puxado, mas também, o pessoal trabalhava mais rápido, 
porque já tinha funções de comando. E também se articulou com universidades americanas em 
uma série de pessoas aqui de São Paulo ou foram na região de Nova York ou na Califórnia 
fazer curso lá. Até secretário, um dia eu presenciei ele dizendo “Quem quiser ir pro exterior, 
pode pedir, só tem que saber falar inglês primeiro. Estuda inglês primeiro e pede pra ir que vai”. 
Aí  ele fez um convênio com a Pace University, mandou um monte de secretário pra lá, foram 
morar em Nova York. Eu me lembro que foi uma nutricionista que trabalhava lá na área, eu 
chamei ela pra falar comigo. Eu disse “você vai pra Nova York, não quero nem saber o que 
você vai aprender lá, quando você voltar (ela ia ficar 8 meses lá), eu vou querer saber quais os 
restaurantes que você foi, e o que você vir de novidade, você vai implantar aqui”. Ela passou 
uma batalha inteira comigo lá, e foi isso que meio que revolucionou o atendimento do Sesc de 
lanchonetes e essas coisas lá, porque ela viveu numa cidade cosmopolita, Nova York é uma 
cidade que é um mundo, tem de tudo né? Gente do mundo inteiro, as coisas mais malucas, 
mas ela percebeu. E por outro lado, quanto a educação e saúde, eu cruzei com uma, que na 
faculdade era uma pessoa pública, receberam aqui a Ruth, que queria ser uma professora da 
USP, recebeu uma professora que era (porque eu também fiz parte uma época, de uma 
associação de educação e saúde) da New York University, Amile Hamburg, e aí a Ruth falou 
“Eu precisava de alguém pra me mostrar uma coisa diferente aqui em São Paulo, que não seja 
lugar comum”, e eu achei que ela devia conhecer o centro campestre em Interlagos, porque eu 
acho aquilo muito bonito, e eu disse “Tá bom, se quer, eu posso receber ela um dia”. 
Checamos, e nós fomos lá e mostramos, ela foi vendo, enfim, e o marido dela se interessou 
por mato e tênis. E aí, eu cruzei com ela no congresso, a gente ficou amigo, e o Sesc tava 
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querendo fazer alguma coisa associada a lazer, o Renato queria com a New York University. 
Porque com a New York University, o Brosman era um fulano que era meio que um secretário 
da Organização mundial de lazer e recreação. Ele tinha na mão aquilo lá, por ele você entrava 
lá, e não conseguia. Não sei porque, eu tava conversando com um amigo da New York, a 
gente tava com uma resposta, que eu sabia que a gente discutia muito essas coisas no Sesc, e 
não vinha a resposta da New York. Aí passou, e eu vi que o Sesc tava enroscado, porque 
respondia pro Luiz Fernando, e eu não conseguia trazer de volta essa carta. Passou, eu tava 
ouvindo a conversa do Doutor Renato que era o diretor, o Otto que era um cargo similar ao 
meu, e o Otto era o planejamento da época, eu era o outro, eu era o “operações” na época. Aí 
os caras do New York falaram “você tem uma amiga minha lá, você tem amiga sua?”, e eu 
respondi “tenho. Quer que eu faça? Eu faço”. Aí eu liguei, peguei o telefone e liguei pra ela pra 
falar com ela. É da minha área, tá no meu setor, eu sou chefe deles, o que eles tão querendo? 
Pode mandar a carta pra mim, e assim que chegar, em três dias a gente dá a resposta de 
volta. Aí, eu falei “Otto, você quer uma dúvida? Liga pra América e fala em meu nome e vê o 
que você tem que fazer pra mandar pra ela”. Ela ligou, falou com ela, o Otto fala bem inglês, 
mandou a carta, aí articulou, o Brosman veio aqui, fez um seminário, veio ele com outro de 
Pennsylvania University, e no fim mandamos o Bramante fazer um doutorado com ele. Aí 
vieram os dois aqui, fizeram um seminário aqui, aí eu acho que é. Recebia essa gente, 
conversava com essa gente, discutia, “Ah, é formação do Brasil”, falei: “formação porra 
nenhuma”, se alguém tiver bem formado aqui, você compete com qualquer um do exterior. 
Sabendo a língua você chama pra ser igual, muitas vezes até mais amplo, mais amplo até, 
porque o pessoal muitas vezes é muito fechado num  
ângulo do problema né. Eu me lembro que lá pelas tantas a gente tava discutindo o problema 
do meio ambiente, São Paulo, aqui a gente fez um seminário sobre meio ambiente, o 
aproveitamento de Rio e a gente trouxe o pessoal da British Authority, que era... não, tá bom, lá 
pelas tantas eu tô sentado na plateia e tá um deles falando lá, fiquei na dúvida num negócio e 
perguntei...perguntei pra ele, porque ele é do mesmo setor: “Essa não é minha área”, ele não 
tocou no assunto, cara. Quer dizer, o nego fica muito focado assim, então a gente aqui é mais 
polivalente, a gente tem um espaço, dá pra conversar com todo mundo, o problema é você 
ganhar fluência na língua. 

É verdade. Eu vou ficar agora dois meses em Londres, com uma pesquisadora que lançou um 
livro sobre “Turismo Social na Europa: teoria e prática”, e ela ficou impressionada com o Sesc, 
principalmente com o Sesc-São Paulo. Ela veio dar uma palestra na USP, foi quando eu 
conheci ela, falei que tava fazendo uma tese sobre o Sesc, ela me chamou uma semana 
depois, mandou email: “vem, to com fomento pra você e tal...”. A gente vai fazer uma pesquisa 
comparando turismo social no Brasil e na Europa. 

Os londrinos participavam bastante, depois fundiu. Eles tinham até um rapaz que fundou uma 
dissidência, mas chegou no BITS, não lembro o nome dele agora, ele foi poucas vezes, mas 
ele era Britânico, não sei se vou lembrar o nome dele agora, o nome do organismo. Ele acabou 
junto num esforço com o BITS e tinha um outro. Porque têm coisas interessantes, na Itália, 
quando eu tava já no Rio, o presidente queria que eu levasse alguns conselheiros pra fazer 
umas visitas na Europa, tinha que ser na Itália...fim de férias lá... montei esquema com 
pessoas que eu conhecia, aí eu levei em Roma e eu tinha conhecido um fulano que ele vinha 
de uma associação, que eu não vou dizer o nome agora, não me lembro mais, que eram as 
três principais centrais sindicais da Itália, criar um organismo pra discutir o lazer do trabalhador, 
não é discutir o lazer em si. É o seguinte, na Itália, quando o sindicato ia fazer acordo com as 
empresas (salários, benefícios, etc.), ele incluía na discussão, quer dizer, o quê que a empresa 
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ia favorecer, aquela empresa pro lazer do trabalhador. E as centrais sindicais tinham 
dificuldade pra, de curtir essas negociações, as três principais criaram um organismo que 
especializou em assessorá-las e promover eventos. Então esse grupo entrava, de repente a 
formação do clube do trabalhador, não, por exemplo, Dona Ivete, da Fiat, esse grupo 
assessorava e criava as condições pra fechar o acordo sindical do ano. Deve ser um grupo que 
entende né. E eu levei meus conselheiros pra lá. Eu conhecia os nego, ligava e falava “pode vir 
aqui né”... aí recebeu, o presidente deles recebeu a gente, levei lá, ficamos lá a manhã inteira 
discutindo, poruqe é isso também, o problema do organismo internacional, não é, cê não chega 
assim. Pode chegar com a impressão que quiser, pode ser o rei do...se você não conhecer e 
foi isso; o BITS comecei a ir a cada dois anos em todos os congressos, acabei indo pra 
diretoria, tudo porque se conhece. O outro, quando olha, na segunda vez já te cumprimenta, já 
vi esse cara antes. Na terceira cê vai de carona com ele no táxi. É verdade. O BITS tinha 
muito, tinha almoço de abertura, de encerramento, não sei o quê, o turismo de cada país onde 
ia acontecer o congresso recebia todo mundo, porque tinha interesse em receber e ofertava 
todas as fontes de turismo. No Canadá eu lembro de um congresso que eu fui, a gente teve 
uma experiência que era inovadora lá, que era receber em casa de família. Então nós 
entramos num ônibus, tava o diretor do Vacances Famille da França, o Mion, que também foi 
presidente da federação de turismo da juventude, galera do Ministério francês, então nós 
fomos, tava até com minha mulher nessa viagem, cada dois de nós foi colocado numa casa de 
família, pra passar uma noite só. E era um programa que era umas férias, que cada habitação 
era uma distribuição, o programa de lazer era igual pra todo mundo, outro em Campinas. Eu 
não dormia, qundo eu via coisa diferente eu tentava repassar. 

O BITS ano que vem vai se aqui, o mundial né? 

Não sei. O Sesc vai patrocinar? 

Acho que vai ser no ano que vem ou no próximo, agora não estou lembrando. Ano que vem 
que faz 65 anos? 

Me confundi...o Sesc tem entre 65 e 70 anos. Acho que tem uma data que vai ter o Congresso 
mundial, que vai ser patrocinado pelo Sesc...66 foi ano passado, 64 já passou. 

Deixa eu perguntar pro senhor.  

Lá você vai encontrar um menino, se um dia você tiver na Inglaterra, eu conheci em Montreal 
ainda lá, tava na Universidade chegando no grupo de Montreal e hoje acabou virando 
Secretário Geral do BITS, que chama Charles Bélanger, tem o nome no papel que eu vou te 
deixar. Ele é um menino que comeu bastante, casou com uma mexicana, foi morar no México, 
aquelas maluquices dele, depois acabou indo lá pra Bélgica, não sei se tá morando em 
Bruxelas ou tá morando em Paris, ele deve quebrar um galho no espanhol. 

Inglês ele fala?  

Inglês com certeza.  

Meu inglês acho que é melhor que o espanhol (risos).  

Ele acabou casando, não sei se tá casado ainda, com uma mexicana, por conta desse 
congresso aí que teve no México.  



316 

 

Vou ver se entro em contato com ele.  

Ele era garotão, devia ter naquela época uns 22, 23 e já tava meio saidinho, tive que falar: vai 
devagar cara. (risos). Não conseguia prender ele que já tava achando que sabia tudo né.  

Pô, vou entrar em contato. Com certeza.  

É boa gente.  

Bélgica e Paris, é do lado ali, dá pra...  

Dá até pra marcar alguma coisa. Você na França não deixa de tentar ver se descola alguma 
coisa, não sei quem tá lá agora né, o Mion deve tá por lá ainda, ele tem idade pra tá por lá.  

Mion é o que?  

Ele era um dos que cuidava do programa dessa área aí de turismo social, ele foi Presidente da 
Federação de Turismo da Juventude, o congresso que teve no Rio, ele era presidente da 
federação na época. Até o rapaz que coordenou aqui é um rapaz que tem uma agência de 
turismo, o STB aqui, o Student Travel Bureau, que emitia a carteirinha de estudante. Não sei se 
ele tá lá ainda, o outro acho que tá mais velho, deve tá aposentado. Até esqueci o nome do 
chefão dele. Então vale a pena e o Charles vale a pena. Não sei se ele tá em Paris, até tava 
pegando pra você, depois passa no computador, manda depois pro tradutor que ele dá um 
panorama aqui da posição hoje do bureau, não sei se você já viu isso aqui. Ele faz um 
posicionamento do Bureau do turismo, só que tá em francês, pode ser que no mesmo site 
ainda consiga em inglês. Conceito atual do turismo, turismo para todos, que era uma briga que 
tinha o Vasquez, o espanhol era meio turrão, ele queria uma frase pra explodir. O turismo para 
todos na realidade é uma tradução do inglês pro francês, porque em inglês, turismo social não 
significa nada, todo turismo pro inglês é social. O americano não entendia o que era, então eles 
inventaram essa história do turismo para todos que aí eles entenderiam.  

Na França era Vacance por tous né? 

É. Mas aí tudo bem, mas o turismo social em inglês não significa nada.  

O senhor concorda com essa expressão em português, turismo para todos? 

É, porque foi, era uma derivativa, porque criou-se nos Estados Unidos o tourism for all, que 
acabaram meio que colocando ao contrário, mas na realidade o preferido deles, do pessoal de 
língua latina, não sei o que, na verdade é turismo social.  

Pra todos enquanto significado...  

Pra todos, seria a palavra social dele, é a porra dessa tradução que literal nem sempre 
funciona, o pra todos deles qualquer um tem acesso, quer dizer que o mais baixo que tem no 
fundo é o mais baixo, porque o rico sempre tem, o rico não precisa de ninguém pra ajuda. 

E a expressão turismo pra pobres? 

Não, muito feio. Por isso que é o conceito social, eu acho mais nobre o nome, menos assim... 
O turismo é bom pra todo mundo, então se o fulano vai ter acesso a um museu do Louvre, ele 
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vai ver a Monalisa, não é que ele é pobre ou rico, ele tem direito a ter, a um bem cultural da 
sociedade.  

É um direito, é verdade?  

E talvez, a medida que ele tenha mais acesso ele vai se reposicionando na sociedade numa 
posição melhor, de qualidade de vida, de saber apreciar o belo, de não ficar focado numa vida 
muito pequena, vai abrindo universo de visão dele de mundo, visão mais crítica, uma visão 
mais participativa. O que fica no pobre é jogar pra baixo. 

A palavra aqui tem uma carga pejorativa forte.  

Tem, tem.  

O inglês até menos, você fala ‘poor’.  

É, mas não, fica muito feio. Senão daqui a pouco, turismo pra aleijado, turismo pra cegos, não 
tem muito sentido né. 

Ó, esse é o Charles, algumas coisas que ele andou escrevendo. O Charles que faz a sinopse 
aqui do BITS e ele vai falar um pouco da carta de Montreal  também aqui nesse texto aqui. Ah, 
esse já é o Mion, esse fulano aqui que eu falei pra você também, esse aqui foi do FITS, o BITS 
no México, acho que depois desse que eu fui teve mais um outro. Olha esse aqui, essa é a 
condição do turismo do Chile, eu já sabia. O Tonille deve ser o atual presidente, é o fulano que 
é lá de cima, do norte da Itália, ele é de Lurd, faz bastante tempo que ele tá lá. 

O senhor acha que o Sesc deveria fazer um processo seletivo assim na, do turismo, como tem 
as associações que o senhor mencionou, de priorizar mais a renda ou famílias grandes, casal 
que tem muitos filhos... 

O Sesc teve, que abandonou, acho que não devia ter abandonado, mas abandonou, o Sesc 
nessa época de 64, o Sesc na carteirinha de associado do Sesc, ainda hoje tem, não sei se 
São Paulo ainda tem, acho que deve ter. Você tinha um código de classificação, de renda e 
família e aí o que acontece, no caso naquela época era assim, os comerciários dividiam em 9 
grupos, que eram grupo sem filho e que ganhava mais, então tinha classificação A,B,C, essa 
A,B,C, era classificação da renda, três rendas variáveis e aí tinha, nesses, cada um desses três 
segmentos tinham três desdobramentos: sem filho; com mulher e um filho; mais de dois filhos. 
Então esse que era menor renda e com mais dependentes pagava menos, então tinha 9 
preços diferentes na escala, em função do salário e da renda.  

Ainda tem isso?  

Acho que não tem mais.  

Eles tinham prioridade na reserva? Iam antes...  

Na reserva não, ele entrava como qualquer outro, só que na hora de pagar ele pagava 
segundo a classificação. Na carteirinha não tinha nada dizendo o que é, mas o técnico sabia 
cobrar e dava o preço pra ele. Isso foi afunilando, foi quase chegando ao preço igual, eu acho 
que hoje tá com, acho que nivelou. Aliás fez parte de uma tese que o Sesc apresentou num 
congresso de turismo social que foi realizado no Rio de Janeiro. 
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Eu tenho só mais três perguntas, eu não quero mais tomar tanto tempo do senhor. Qual o 
papel do Departamento Nacional? Eu tô falando também do DN lá, qual o senhor acha que é o 
papel do Sesc-DN? 

A proposta do DN é uma proposta de agregação e de manter a unidade do sistema, né e pra 
isso ele faz reuniões periódicas, encontro anual, pelos menos dos diretores, pra discutir 
temática, organiza documentos normativos que no geral no Sesc eles são debatidos a nível de 
sistema nacional, quer dizer, vai pra base, volta e depois acaba terminando numa reunião de 
diretores com técnicos e é submetido ao Conselho Nacional. Nesse princípio é democrático, o 
que acontece, é que muitas vezes o Departamento Nacional nem sempre tem expertise em 
tudo, muitas vezes, por exemplo, o Estado de São Paulo que é um Estado que, São Paulo é o 
maior orçamento do Brasil, mais que o Nacional inclusive, só que tem atendimento direto, com 
o Nacional é escola, que não vale a pena nem entrar no mérito da escola. Tem lá uma escola, 
que era uma escola pra ser do Senac, o Senac... posteriormente virou escola Sesc né, o 
Antonio queria implantar de qualquer jeito, ele foi pros Estados Unidos e o filho dele foi fazer 
um curso lá, ele achou que era uma contribuição pra escola, mas escola é Senac né, mas acho 
que por razões de orçamento Senac, acabou ficando o ônus pro Sesc. É do sistema, mas na 
verdade ia ser ônus do Senac. E aí o Nacional também, ele entra supletivamente nos regionais 
mais carentes economicamente.  

Os que dependem mais, né?  

Então tem cinco, seis regionais, não sei quantas são hoje que não tem contribuição Nacional e 
uma parte desses grandes, o Nacional se apropria do dinheiro legalmente, tem um valor que se 
apropria e repassa em projetos específicos e eleitos como prioritário pros outros Estados e aí 
ele acompanha.  

E contribui até em obras né.  

Obra, obra, construção mesmo, não só treinamento mas como construção, então a política do 
Sesc em algum momento foi assim: “vamos fazer que todos regionais tenham algum espaço de 
férias”, que é o nosso aqui, aí subsidiou nos regionais menores a construção de equipamentos, 
então... 

O equipamento de Goiás a grande parte é feita pelo Nacional, aí você tem que retribuir, o 
Maranhão também é. Quase todos o pessoal que tem, exceção Rio de Janeiro, Minas, Rio 
Grande do Sul, Paraná, mas seguramente Goiás foi assim, Pernambuco, Bahia, Maranhão.  

Entendi, que dependem mais do...  

Eles tiveram apoio, continuam tendo né. Isso é papel também de equalizar essa proposta do 
Nacional, é um pouco equalizar o Brasil, rearmar um pouco as diferenças regionais como o 
Governo Federal faz a mesma coisa. O que acontece é que muitas vezes isso é uma 
preocupação do Nacional, é o técnico que entra direto no Nacional, ele ficar defasado um 
pouco da realidade, em algum momento a gente discutiu se o Nacional não devia, ele usa 
muitas vezes a expertise de outros Estados, mas é também recrutar gente dentro do sistema 
já, com mais experiência, é difícil um pouco, mais utópico né.  

Tentar equalizar essa profissionalização.  
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Usar a experiência de quem tem mais forte pra outro, mas aí tem todo um jogo de, o Sesc é um 
sistema federativo em termo de comando né, então de uma certa maneira, apesar de diretrizes 
e orientações, tem uma certa flexibilidade a nível do regional pra tomar certas decisões.  

Tem que ter alguma autonomia né, o regional.  

Tem. 

Quais seriam os pontos fortes e os pontos fracos do turismo no Serviço Social do Comércio, sr. 
Dionino? 

Eu acho, tem esse limitador de agências, por outro lado, no caso como a gente discutiu serve 
pra ampliar o turismo, o pessoal do Espírito Santo foi muito forte demais, pra uma praia como 
Guarapari, aí eles tiveram problema com os agentes de turismo do local. De repente ele ficou 
importante, maior, ba ba ba e começou até a fazer aí, começou a pedir espaço pra convenção, 
espaço pra num sei o que, aí extrapolou, acho que o Sesc exagerou, passou do limite lá.  

Esqueceu da filosofia original.  

Passou do limite com esse negócio de buscar autossuficiência, num sei o quê, acho que 
passou um pouco do limite, mas eu acho que ainda tinha espaço. Eu, naquela época que eu 
falei aqui em São Paulo, São Paulo tem um turismo de fim de semana muito forte, ainda tem, 
de ônibus, excursão, principalmente depois do dia 10 e as praias proibiram, por exemplo, Praia 
Grande, proibiu de entrar ônibus lá, ninguém quer, que é o farofeiro, o que não gasta.  

É verdade.  

Acho que até a Prefeitura de Praia Grande que tinha feito um negócio pra ônibus e queria 
abandonar, passar pro Sesc, eu tava pondo fogo no presidente pra ele receber a oferta, 
conversar com o Prefeito, mas ele não gostou. Eu achava que dava pra fazer legal, de massa, 
a custo muito barato e autossuficiente. Porque se você vai, se você libera, posso receber pro 
fim de semana, sei lá, 200 ônibus, se eu consigo organizar, que o pessoal se organize, aqui 
tem muita gente que faz isso até pra ganhar dinheiro e você vai pra entrar e guardar o ônibus 
lá, legal, sem perseguição de polícia né. Você vai me pagar 5 reais por passageiro que você 
descer e você tem direito a usar um armário, tem direito a ter um chuveiro, tem uma lanchonete 
com coisas assim, que atenda a um preço razoável, você vai ter 200 ônibus todo fim de 
semana lá e você vai atender uma demanda de uma população extremamente carente. O 
Montoura tentou fazer isso, fez alguns espaços pra receber esses ônibus, mas ele saiu do 
governo e foi tudo abandonado, virou tudo sucata. Pra lá do Bertioga tem um inclusive, 
porque? O Estado não tem habilidade, não tem competência pra fazer isso, não consegue 
fazer, pela própria estrutura do serviço público e aí nós vivemos um problema hoje, falei até pro 
pessoal da Controladoria Geral da União que tá cada vez mais enquadrando o Sesc e eu me 
lembro quando eu entrei no Sesc, a filosofia era assim: nós somos atividade privada, todo 
mundo é contrato pela CLT e pode ser demitido a qualquer hora e busca a performance das 
pessoas. O que que acontece, hoje o concurso, tem que ser concurso, no meu tempo já era, 
mas assim tá dificultando muito a promoção dentro do sistema e a gente trabalhou muito com 
isso. Selecionava gente, formava gente, abria espaço pro fulano fazer curso, não só caminhava 
na posição horizontal, mas também na posição vertical, a medida que tinha desempenho, que 
tinha interesse, vontade, que se aperfeiçoava né, então muita gente no meu tempo de Sesc 
formou em curso secundário, graduação, tudo pelo Sesc. Eu quando tava no Rio de Janeiro, 
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por exemplo, tinha estabelecido com o pessoal lá, uma meta, voluntária, mas que quase 100% 
aceitou que ninguém no Sesc do Rio teria menos que a 8ª série; então quem não tinha a gente 
começou a dar bolsa pra estudar, qualquer cargo, a gente abriu pra todo mundo e estímulo 
muito forte e assim, quem tá dentro a gente treina, quem quer entrar tem que ter. Que a 
maneira que você qualifica você pode pagar mais por ano, porque também rende mais, e você 
tem gente melhor qualificada, você tem que estimular a pessoa a estudar, lá de baixo inclusive 
né. Então isso da união começa, eu acho que começa a dificultar, começa a dificultar compra, 
agora dá pra fazer. Eu me lembro bem que o Fernando Henrique reclamava, o Lula mais ainda, 
eu vi que assim, eles não conseguem abastecer a casa do Palácio do Planalto, a cozinha do 
Palácio do Planalto, por causa de concorrência, mas porque eu acho que é concorrência mal 
feita, com  gente incompetente pra fazer concorrência. Que também é outro funcionário público 
que não foi preparado pra isso, porque se numa concorrência você não limitar padrões muito 
forte, você não tiver interesse econômico em ganhar, mas só de comprar bem, de qualidade, 
você consegue mandar, começa interesse de alguém que tem que ser fornecedor, que tem que 
atender, aí ferrou. 

O Sesc faz isso em quase todos os seus setores, ou todos... 

A gente desenvolvia, hoje tá mais difícil, no meu tempo, durante esse período todo, meus 
últimos 15 anos do Sesc, fui Presidente da Comissão de Compra do Sesc, que não tem nada a 
ver com as minhas funções e tentei sair; nunca me deixaram sair, o diretor nunca deixou. Mas 
eu chegava abertamente e conversava com fornecedor na frente de todo mundo, quê que há, 
como que tá a documentação? E eu perguntava pra eles: quê que você acha disso, que que 
é... Porque a gente falava assim, muitas vezes ia abrir uma concorrência que licitava com 
pressa, começava a ter problema de documentação e eles também queriam saber resultado, 
porque também pra se programar. Muitas vezes falava assim: antes de verificar o que tá 
faltando, não, todo mundo assume que quem tiver faltando documento vai entregar? Vai. Sabe 
que se não entregar não entra mais na concorrência próxima? Sabe. Então nego falava e 
perdia a concorrência e cumpria, pra saber quem ganhou. Então muitas vezes dava pra 
discutir, porque na época que faltava carne, a gente chegava a discutir com os nego, qual o 
problema? Como é que é? Como é que a gente vai comprar? O construtor também, então você 
via lá que ele perdia fácil, falava: pô, você ainda tá aqui? Você só perde aqui, você não ganha 
nada, rapaz. Abria o jogo, conversava, então, se você não tem, parte do princípio que você tem 
interesse naquilo, a não ser comprar bem, a não ser ajudar também a concorrência.  

O senhor acha que São Paulo é mais fácil de acontecer, assim, essa concorrência, você 
escolher o melhor, do que no Rio. Porque o Rio talvez... 

É o seguinte, você naquele tempo desenvolvia o fornecedor, então carne, precisava comprar 
carne, tinha capacidade, de repente 5 nego faziam naquele padrão. Quê que acontecia, você 
só comprava, convidava pra concorrência 5 só, hoje você não pode mais fazer isso. Agora, 
você me entregou mal, fala assim: você não tá no padrão. Nego se cuidava e acertava, aí 
quando ele fornecia, as meninas nutricionistas, elas provavam e ela provava cada vez que 
chegava. Se não tava o que ela queria, ela mandava de volta. Hoje o que acontece, o fulano 
ganha, ele não entrega o que ele vendeu, você na próxima vez que tiver licitação tem que 
chamar o fulano de novo, se você não chamar ele embarga. Então se você na hora de 
comprar, o nego que compra seu não for muito bom na área dele e num pedir assessoria dos 
outros, pra você efetivamente descrever o produto que você quer, nas condições, quem for 
receber também não aceitar é complicado. Também me lembro obra aí, de engenheiro, 
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acompanhei obra, no planejamento a gente fazia os projetos né, coordenava a elaboração dos 
projetos e acompanhamento de execução, e eu dava suporte. Dava preço, tinha preço de 
concorrência feito, era mais tranquilo, azulejo com azulejo, não tinha preço contratado, aí 
complicava, você tinha que buscar no mercado, pra dizer que aquele preço era um preço 
compatível... e tinha até limite de obra. 

...Então naquele tempo que ele tava mudando, que ele foi pra lá, eu fui e nosso projeto era 
arrumar, discutir com eles as diretrizes do Estado, quais eram as propostas, enfim... Aí as 
pessoas que estavam a fim de assumir uma postura nova ficaram, as que não estavam a gente 
foi tirando e admitindo gente nova, treinando fortemente gente nova no mercado numa postura 
mais próativa, mais inovadora. Isso começou lá em 99. Era um outro diretor e depois eu assumi 
em 2002, mas já tava, eu dei continuidade ao que tinham começado nessa época. Eu fiquei 5 
anos, tinha experiência em São Paulo, então a gente estava mais ou menos afinado, mas 
quando eu saí, começou a cada seis, sete meses mudar diretor regional, cada vez que 
mudava, saía também empregados treinados, e essa coluna nacional interviu nos que tinham 
ficado por lá, que na volta acho que admitiu acho que uma maioria. Então tem muita gente 
nova, e o que acontece, eles estão agora ao contrário. Eles estão com capacidade pra gastar, 
porque pra gastar bem e de acordo com a lei você tem que ter um gestor treinado dentro do 
sistema. Um fulano que vem de uma iniciativa privada, ele não consegue operar o Sesc, 
porque o sistema de compras, de vendas, de oferta e serviço, de ações compositivas dentro da 
filosofia da instituição. Na obra também, você tem que desenvolver obra, projetos. Quando eu 
deixei lá, eu tava com foco na revisão das unidades e reduzir barreiras ou terminar barreiras 
crônicas que estão no processo de andamento de Madureira... Parece que parou, não sei se 
teve continuação, essa própria mudança nacional da intervenção nacional, eles falam numa 
realidade, de uma certa maneira que o presidente não permitiu que o diretor fosse diretor. Ele 
que é o principal gestor do Sesc, é o diretor regional. E a medida que o diretor regional tem 
uma mudança constante, vem do mercado, até ele se familiarizar com as coisas e assumir o 
comando, ele sai. Não sei como está hoje, mas isso deve ter empobrecido a gestão, as 
propostas, uma visão mais focada no social, o movimento deve ter perdido muita coisa lá. E 
esse processo de recuperação de unidade, de modernização, deve estar extremamente lento, 
por mais que traga expertise de fora. Que até o nego, pega um grande arquiteto, até ele 
descobrir como é que é o Sesc, como é a filosofia do Sesc, o que o professor de educação 
física precisa, de ter essa sensibilidade em turismo social... Em Minas Gerais, por exemplo, 
tinha um diretor regional por muitos anos. Ele reformou, implantou o Sesc no Brasil, mas ele 
tinha uma visão muito intimista de Sesc, talvez seja um pouco de mineiro também. Aquelas 
obras um pouco de arquiteto de casa, que faz aquelas coisas... O Sesc também tem o 
compromisso de pegar bons arquitetos pra arrojar um design na forma, na criação de grandes 
espaços... 

O senhor fala do Venda Nova?  

É, espaços públicos. E você tem essa obrigação, porque eu me lembro aqui na Vila Mariana, o 
arquiteto que construiu, ele fez um vazio na primeira torre. Ele criou um toque, por causa do 
design, da estética. Mas ele era muito simplicista na forma. E eu estava muito em cima dele, 
pra que ele buscasse artistas do meio dele, pra ajudar a enriquecer a obra. Então a gente 
começou a formar, aí eu me lembro, uma das vezes que a gente foi em Montreal, não sei se foi 
nesse congresso lá. Eu tinha visto, foi uma estação de trem, era a estação principal de uma 
cidade, e tinha uns móveis muito bonitos assim, dão um movimento, e eu comecei a modular 
que aquele espaço deveria ser criado pra alguma coisa. Aí eu consegui convencer, que eu 
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gostaria de fazer alguma coisa aqui. Ficou assim nessa ideia, era importante uma coisa de 
movimento, visualmente, mas também provocasse. Aí por acaso o Abraão aqui, tinha lá no 
Albert Einstein, pra pagar umas das orientações lá do hospital. O hospital então mandou um 
artista lá, já tinha selecionado quem era, o que queria, tinha feito uma proposta lá, e falou pro 
Abraão que ele ia pagar a obra. Bom depois dessa conversa, o Danilo falou ‘’Vai lá no Einstein, 
se é isso que você quer’’. Aí fui lá, achei bonito, chamei o artista pra conversar. Aí fui lá, olhou, 
gostou, e falou que imagina um negócio ‘’assim, assim e assim, eu imagino um negócio com 
movimento, com motor lá em cima pra dar esse efeito, e não sei o quê...’’ Aí falei pra ele fazer 
um projetinho aí pra gente. ‘’Quanto você quer pra fazer esse projeto aí pra gente?’’ ‘’Eu quero 
tanto’’ ‘’Vamos ver com o superior pra ver isso, é muito caro, eu não paguei isso tudo no 
Einstein’’, ‘’Já me tirou o coro lá e agora quem vai morrer de fome é aqui no Sesc’’. Aí estipulou 
um valor lá e ele fez. Era um pouco assim desse conceito que eu tive pessoalmente. Ver o 
exterior, medir, ver o que o pessoal está fazendo de inovação e o que a gente pode aproveitar 
aqui, porque o Sesc é uma obra pública, como é que os bens públicos estão sendo tratados em 
países desenvolvidos. Agora eu voltei no meio do ano, agosto ou setembro, fui a Viena 
também. Então você vai lá e não é ponto a cidade, em termos de desenvolvimento. Eu não 
conhecia Viena. Eu estava num hotel do lado de um café mais antigo, que frequentava Freud, 
que chama Café Central. Está lá até hoje.  Tem um poeta deles lá que era o maior 
frequentador, todo dia sentava lá no bar pra fazer poesias e o café tem 150 anos. Sentado 
numa cadeira, na frente da porta. Uma homenagem, o maior frequentador, frequentava lá todo 
dia. Então, o que acontece, entra naquele banheiro daquele café. Em qualquer banheiro que eu 
entrei, de qualquer café, todos limpos, modernos, novos, tudo fiscalizado, tudo automático, 
tudo com papel. Então deve ter um setor de vigilância lá que não permite brincar dentro do 
banheiro. Até vi um documento lá lendo num papel qualquer que falava assim: que não tem 
uma área de alimentação, que uma vez a cada dois anos, não seja vistoriado dos pés as 
cabeça. Então, eu vi essas coisas. Como é que tem que ser o banheiro do Sesc? Teve uma 
época que eu estava aqui no Sesc com o secretário de trabalho de São Paulo. Aí eu fui no 
banheiro e fiquei com vontade de chorar. As torneirinhas das pias eram torneirinhas de tanque 
de lavar roupa. Com uma semana de uso isso daqui está quebrado, pingando... então você tem 
que pôr um negócio de qualidade, resistente, seja bonito esteticamente, que mostre pro fulano 
além do cotidiano dele.  

Serve pra todas as atividades do Sesc, preocupação com o conteúdo né? 

Exatamente, o banheiro tem que estar limpo, ser higienizável, fácil de limpar, você tem que 
fazer isso. Porque você educa o fulano assim. Você não vê na cidade pequenininha, no interior, 
o restaurante mais frequentado que eu conheço. Comida boa de qualidade, então você vê a 
‘’peãozada’’ que vai lá, gente simples, vê o médico da cidade, o prefeito, tudo no mesmo lugar. 
O banheiro é um desastre, cara. Então você tem que empurrar um pouco ou conseguir até pra 
valorizar o negócio dele e pro comerciário. Eu lembro quando foi inaugurado Interlagos, o 
presidente da época estava preocupado, porque era tudo de carpete. Você vai lá, toda vez que 
ele vai no Sesc ele vê o movimento, nem perguntava quem frequentava lá. Via o pessoal de 
Diadema, Santo André e diziam que queriam fazer igual lá em Itaquera... E um dia estava frio e 
a molecada estava lá, cheio de moleque na água da piscina. Eu fui falar com ele e ele me disse 
‘’Com esse frio, com essa água, só filho de pobre que vai’’ (Risos). É a única vez na vida que 
entravam na água esse ano. Então é isso um pouco, como eu coordenei o projeto muito tempo, 
eles olhavam muito, pra ver qual é o melhor pro trabalhador. Eu estava brincando aqui que o 
café, o Altenburg, é o poeta que disse que todo dia despachava rotineiramente. A gente devia 
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procurar uma foto, aqui está a rainha imperatriz, tomava café da manhã lá no hotel, era 
caríssimo o café da manhã. Custava acho que 32 euros.  

Sempre que eu venho em São Paulo me exploram. 

Você não vai pro interior? Tem uma capela da música, era um cardeal lá celebrando a missa 
com padre. Depois eles desciam e faziam uma apresentação no altar da Igreja. Eu gastei muito 
lá em Viena, fui em ópera e mais não sei o quê... Acaba gastando muito, fica caro.  

Eu estou pesquisando e... na Inglaterra eu vou gastar uma grana.  

A Inglaterra é mais cara, se você conseguir ficar em algum lugar na universidade...  

Eu vou levar minha esposa, aí vou ficar meio distante. Distante assim, não vou ficar onde eu 
queria.  

Mas você sabe que mesmo na Inglaterra, que tem famílias que aceitam casal. Você consegue, 
tem o ambiente de família muito mais barato. E recebe umas casas.  

Cheguei a ver na internet.  

Tem umas família que fiquei na casa deles, porque na realidade eles tinham perdido um filho 
pequeno, mas o outro tinha nascido. Mas acostumaram a ter sempre alguém na casa. Tudo 
seguro, uma bela casa. Um sobrado grande e novo, construiu. E ele era classe média lá. Mas 
ele me montava coleção de futebol, e quando eu cheguei na casa, tinham uma lavanderia 
muito moderna. Eu cheguei num domingo, 5h da tarde, estavam me esperando. Não sabia 
quem eu era. Deixei as malas na entrada, já cheguei sentando na mesa. É bom assim quando 
você pega uma casa boa e é muito mais barato do que você pagar.  

Eu vou ficar na Zona 2, lá no “centrão” de Londres. Tem uma última pergunta, que eu faço pra 
todos os entrevistados. O que é turismo social em sua opinião? 

Turismo social é uma oferta de serviços de turismo, que é a pensão pra um grupo da 
sociedade com menos poder econômico. Ter acesso aos bens de cultura, de lazer da 
sociedade como um todo. Crias espaço por que? A população sinta que tenha condições no 
seu tempo livre de viajar, de frequentar lugares diferentes, ver novas culturas. Não é só o 
‘viajar’, é viajar na ideia de recuperação do seu tempo, na forma de trabalho, que de uma certa 
maneira impele em novos aprendizados, conhecimentos sobre cultura, em atividades da 
apreciação da natureza, pelo aspecto da ecologia, ou de eventos culturais ou esportivos, 
muitas vezes até religioso né? Muitas pessoas viajam por razões religiosas. E que isso permita 
que as pessoas, qualquer que seja sua condição econômica, locomoção...aí eu sempre estava 
aprendendo né. Eu acho que aprendizagem pra mim é um processo. O turismo é uma coisa 
que a pessoa faz no seu tempo livre, numa maneira prazerosa, sem obrigação, mas que 
enriqueça enquanto pessoa, enquanto cidadão. 

Perfeito. Teria mais algum comentário, colocação? 

Não. Fui dar um depoimento lá no negócio de organização do Sesc. Aí começou a me 
perguntar, perguntar, perguntar e depois disse ‘’eu mando pra você’’, depois dela fazer uma 
correção. Aí eu fui imprimir e não dá, e fui fazer no computador. Aí deu 80 páginas. E fui 
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cortando, eu fui repetindo. Consegui chegar próximo de umas 50 páginas. Estava muito 
informal a fala né? 

A entrevista foi muito rica, muito bom pra pesquisa. 

Se você tiver chance e precisar... A tua carreira eu não sei como está hoje. Qualquer e-mail 
que você manda aí pro BITS, dizendo o que você vai fazer, prontamente vai interessar e capaz 
até de favorecer você em alguma coisa na viagem. 

Seria perfeito, eu vou entrar em contato sim. 

A França é um país que tem uma forte presença do turismo, não só externa, receptivo, 
estrangeiro, mas dentro do país. Na Itália que eu conheço são os órgão sindicais, mas não 
lembro de nenhuma instituição deles, Portugal é o INATEL, mas se bem que o INATEL é o 
chique, mais até que o Sesc. 

O INATEL que deu a ideia pra criação do Sesc? 

Não. Pode ser que não. O Sesc tem influência da Europa, ele viu coisas com trabalhador. 

Você acha que Portugal pode ter influenciado... 

Pode ter sido, porque era uma época, Salazar que criou essa organização pra alegria do 
trabalho, em algum momento, fazer turismo também né? Eu tenho muitos amigos em Portugal 
também, muito deles quando empregados, frequentaram hotéis. É uma presença grande. Hoje, 
mais recentemente eles ampliaram fortemente o turismo. As pousadas de Portugal foram 
terceirizadas, privadas, mas são associadas, as pessoas são associadas. Eles devem ter uns 
25 endereços mais ou menos.  

Todas as associações?  

Não sei com essa crise toda de Portugal como está. Mas meu amigo que mora na Caparica, 
que é perto de Lisboa, do lado de Lisboa, atravessando a ponte e lá desse lado tem um hotel 
bem grande, junto da praia, uma praia bem popular lá. Fui lá e eles estavam com prédios de 
instalações muito modernas. E do outro lado do rio, do lado de Lisboa, mas só que vai também 
pra Cascais, tem outro equipamento lá de alojamento mesmo. Às vezes tem em Portugal 
inteiro. Eu tive num dos congressos lá do BITS, foi na Foz, uns 200km pra cima de Lisboa, bem 
modernizado. Uma vez eles encontraram todos os gerentes de Portugal, tem mais de 30, 
inclusive das ilhas e me convidou. E foi nesse que fui dar uma palestra sobre parceria de 
instituições. Aproveitei um vídeo que tinha e expus e depois apresentei, programa de cultura 
em várias áreas, Nova York, então era um salão grande, que tinha mais do que só gerente né... 
Devia ter umas 200 pessoas, em Portugal inteirinho, inclusive das ilhas. Tem, mudou já, não é 
mais esse presidente, o presidente inclusive o pai veio pra Santos, avô, aí fui pro Rio, dá uma 
volta pelo Rio, mostrando o Rio pros portugueses, era a primeira vez que eles tavam aí, 
contando um pouquinho, eu lembro entrei numa confeitaria em Copacabana com ele. Ai ficou 
num papo dele, como que era eles indo pra Portugal.... 

O senhor me indica gente pra entrevistar? O senhor falou do Nelson, que talvez é um nome 
legal pra entrevistar. 
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O Nelson está em São Carlos. O Luís Otávio também tem visão de turismo, não sei se ele 
ainda está no Senac... 

Não tinha pensado nisso...  

Se você eventualmente depois precisar, você tem meu e-mail, manda. O Nelson está no meu 
Facebook, é fácil. O Barbosa ficou depois dele, mas o Barbosa é um pouco cria do Nelson né.  
O Nelson tem uma empresazinha dele de promoção de eventos culturais. Iria uma menina 
fantástica, mas ela faleceu precocemente e foi gerente do hotel lá no Rio de Janeiro, a Elaine. 
Tem um rapaz que se aposentou lá, não sei se ele está afim de fazer, porque ele também é do 
Colégio de Aplicação, trabalhou bastante comigo lá e respondeu por turismo de lá, o Rovilson.  

Acho que já ouvi falar.  

Ele mora no Leblon agora. E tem... Mas ela não está mais no Sesc, não sei se ela tem mais 
destaque, ela até já trabalhou como gerente de turismo, acho que ela conseguiu achar 
emprego, até foi na Richard, era uma menina de turismo. Porque lá na confederação do 
comércio tem um departamento de turismo também, que se reúne lá, na CNC. Mas o Rovilson 
é um menino bom, não sei como está esse negócio de sair presidente...  

Tá meio fraco o regional lá. Tive dificuldade até pra encontrar gente pra entrevistar.  

Alguém que consiga falar. É um problema infelizmente. A maioria sai. Muita gente tinha saído 
com esse negócio da nacional ir e voltar, acabou saindo. O presidente já não gostava que 
ninguém lá conversasse com ninguém, muitas das vezes mostrei pra ele que não era esse o 
caminho, eu sempre levei pessoal meu pra chegar mais forte com ele. Como eu tinha 
autoridade técnica e moral sobre ele, eu sei que ele impôs e depois desandou. Quem ficou lá 
deve estar muito fechado. Eu até já falei que... umas pessoas perto de mim já não estão lá, e 
eu percebia, queria constranger ninguém.  

É, tá difícil. A pesquisa na regional, naquele departamento nacional tá ótimo e aqui em São 
Paulo, perfeito. 

No Rio eu não sei. Se você puder escapar de lá, escapa. Você vai pegar lá, seguramente, 
furado. 

Até em relação a memória, no Rio, não tem um lugar como o Sesc-Memórias aqui; tem coisa 
na biblioteca. Na regional do Rio não tem nada. 

Quem estava fazendo, até fez um trabalho bonito, o Pina né? Eu tinha levado uma menina que 
tinha feito um acordo, que o pessoal de Hotelaria adorou. Mas que eu acho que foi desativado, 
que era essa menina que fez a Silvia, também era diretoria. Ela é presidente do sindicato lá, 
mas está na CVC também. Está escrito ‘’Federação Nacional de Hotéis’’... É de lá. Tem hotel 
no Rio, tem também escritório em São Paulo e tem o apoio da Confederação Nacional do 
Comércio. E a Confederação tem uma disputa com outra Confederação de Hotelaria que 
tentaram fazer, então dentro da Confederação o Alexandre é o jovem, ele tem escritório em 
São Paulo. Tem evento de noite, de manhã, todo dia tem coisa. Ele estava como diretor da 
Souza Cruz e tal. Então ela fez com o Alexandre uma parceria que ela fechou os hotéis que 
quiseram, e normalmente era renovável, um acordo com os hotéis. Então os hotéis do Rio, via 
Sesc, eu tinha criado o setor de uma agência, culminou que as pessoas iriam pro Sesc, 
também desativado. As pessoas iam pro Sesc, faziam as reservas, acaba de Sesc, você falava 



326 

 

‘’O Sesc não tem mais vaga’’, mas você tem uma oferta de 50 a 100 hotéis no Rio que aceitam 
reserva via Sesc que dão desconto pra comerciário. E era um desconto grande, tanto é que o 
Alexandre da nacional falou ‘’Tem que espalhar isso pro Brasil inteiro’’.  

Isso foi o quê, há alguns anos atrás?  

Foi alguns anos atrás. Eu saí de lá em 2007 já e desde de 2003, 2004, já funcionava isso. E 
assim operava bem essa interface entre o Sesc e hoteleiro, porque era um pouco assim, você 
tá vendendo pro leigo a vaga que ele tem, então ele permitia dar desconto, ele acrescentava 
algum cliente novo pra ele. E no interior também, não era só cidade grande, era no Estado do 
Rio. 

Lógico né. 

Então isso era legal. E você, de uma certa maneira... eram pessoas no computador 
direcionando os meninos, e baixando o custo. Ajudando o hotel porque ele aumentava a 
clientela dela. E a garantia, porque ali você garantia pro seu cliente um desconto substancial, 
porque ele sabia quanto era. Quanto era e quanto ele pagaria se quisesse ou não. Mas isso 
depois que o Sesc tivesse lotado. Você multiplicava a sua capacidade totalmente. Foi o que o 
Nelsinho lá no Sesc de Caldas Novas não conseguiu mais atender a demanda de São Paulo. O 
Nelson, tinha hotel lá que ele praticamente em 1 ou 2 hotéis, que ele comprava 50% das vagas 
o ano inteiro. Então o que acontece, o ‘’nego’’ vendia metade do hotel e garantia um custo fixo, 
e o custo fixo dele, ele garantia o ano. O Nelson repassava o benefício pro comerciário. Ele 
conseguia gerar um programa que tem muita gente a custo praticamente zero, que era o que o 
Sesc queria. O hoteleiro de lá era ótimo, ficava ocioso pro lado de cá, e ia muita gente que com 
condições normais não poderia ir.  

A minha dissertação foi sobre o Turismo Jovem Cidadão... 

 Eu não sei se a Silvia hoje, em função de todos esses desgastes, se ela devia...  

De repente se nessa posição aqui, de a identidade não publicar, é uma opção... O próprio Pina 
no final da entrevista estava bastante magoado.  

Porque são as coisas como são feitas. Eu não tive problema porque quando eu fui pra lá, eu 
não tinha uma expectativa de ficar, segundo que eu sempre joguei muito aberto com o 
presidente e com os colegas meus de trabalho. Essa relação de diretor não significa nada. Eu 
entro no prédio, eu cumprimento o porteiro, o servente que está limpando o chão e o 
presidente. Pra mim não tem diferença. Eu falo com todo mundo, brinco com todo mundo, ou 
provocar de algum jeito, sempre entrei e saí de cabeça erguida. O presidente estava pra sair, 
ele não tinha falado comigo, ele tinha sinalizado porque eu tinha um compromisso com ele até 
terminar o mandato. Faltava menos de 1 mês, ele não falou nada comigo, sinal que... E ele 
estava chamando a atenção de duas pessoas, que eu achei que era indivíduo, fala dele e devia 
ter chamado atenção. Porque os ‘’nego’’ estavam fazendo as coisas certas, ficavam aí 
conversando. Eu não tenho nada com isso, mas eu acho que não tem sentido o que você está 
fazendo. Eu gostaria, se eu tivesse com os meus, gostaria de todos eles felizes, e você devia 
valorizar um colaborador seu, porque ele tá fazendo o jogo da empresa, o bom jogo. O jogo da 
informação, isso é que você devia estimular todos a fazer.  

Me desculpe a ignorância, mas tem o presidente e o diretor regional. Qual é ... 
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No Sesc e Sesi é tudo diferente. No Sesc, o órgão máximo de cada estado é o Conselho, o 
Conselho Regional e o Conselho Nacional. Esse Conselho Regional, ele está subordinado ao 
Nacional. Agora desse Conselho Regional, tem três membros, no caso São Paulo, em estado 
menor tem menos, no mínimo tem 1 representante no Conselho Nacional. Aí o estado é 
composto por Conselho Nacional que junto com a direção, que é o setor de ativos, forma a 
administração do Estado, Regional. No caso do Sesc, que é diferente do Sesi, o diretor do 
Sesc, que é membro da administração, é conselheiro do Sesc também, apesar de ser 
empregado ele é o único que é remunerado. Ele é remunerado por ser o diretor. O conselheiro 
não é remunerado. Cabe ao diretor, então, regional, que é conselheiro também, interpretar 
também as ações da administração. Apresentar um balanço, apresentar uns relatórios pra 
aprovação do conselho nacional. Mas ele na verdade, é algo positivo pro conselho. E ele ouve 
eventualmente opiniões do conselho, pra traduzir em ações práticas pro conselho. E esse 
conselho que é bom. Aprova os balancetes mensais, semestrais, anuais e os relatórios que são 
submetidos ao conselho nacional, que é pro conselho nacional. Agora o assunto em pauta 
aqui, que é o diretor nacional quanto o regional, é um cargo de confiança do presidente do 
conselho. 

Ou o conselho nacional ou o conselho regional? 

É. Eu trabalhava como diretor e era conselheiro por escolha do presidente, e como é um cargo 
de movimento do presidente, ele escolhe pôr quem quer, quem ele quer, desde que seja algum 
conhecido ou de serviços sociais, que nem sempre isso acontece. 

Algumas regionais, você falou que tem mais de um representante do conselho nacional? 

Tem mais é São Paulo, Rio, que são cidades maiores que em função da população comerciária 
pode até ter o limite de 3. E tem regionais que tem 1. Sempre conselheiro, geralmente é o 
presidente e mais dois.  

Sempre um presidente?  

Geralmente. Geralmente um presidente. Porque não é muito obrigatório, mas geralmente é.  

Como é que é escolhido o presidente? 

O presidente é escolhido pelos sindicatos vinculados ao comércio de bens de serviço. Cada um 
tem ‘n’ sindicatos. No Rio hoje, não sei quantos tem, deve ter uns 60, 70 no máximo, vinculado 
à Federação do Comércio. Esses sindicatos elegem a diretoria da Federação do Comércio e 
esses sindicatos por composição, elegem os membros do conselho regional do Sesc, e do 
Senac. São eleições mesmo, são feitas eleições. E aí além dos representantes do comércio, 
tem representante, no caso do Sesc, do governo, através do Ministério de Trabalho e da 
Previdência. E tem representante das centrais sindicais, essas centrais sindicais que eu digo, o 
governo que indica. Não sei como está hoje, mas deve ser ainda a maioria dos membros são 
vinculados ao comércio... à Federação do Comércio. 

Qual a porcentagem dos representantes do governo?  Varia? 

Mudou um pouco depois que eu saí, no meu tempo de Sesc era um representante suplente da 
Previdência e outro do Ministério de Trabalho. E no Senac ainda tinha o representante do 
Ministério de Educação. Mas com essa alteração, parece que houve mais composição do 
governo e também têm aí as centrais sindicais, que no meu tempo só era a Federação dos 
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Empregados, ficava no Rio, que o presidente era conselheiro do Sesc. Hoje além dele tem 
mais gente, que as centrais sindicais também têm representação. 

Tô explorando o senhor com essas questões... 

Mas então mudou um pouco a composição e alguns estados são um pouco diferentes do outro. 
Aí o presidente, ele tem uma influência muito grande, ele representa a Federação do Comércio, 
de uma certa maneira, a menos que tenha uma posição mais séria, ele acaba que conduzindo. 
Agora, não quer dizer que tem gente que não tem posição... No sindicato ele não consegue, às 
vezes elege alguém que não era quem ele gostaria que fosse. Acostumado a ter uns 3, 4 
sindicatos que fazem pressão na hora da assembleia da Federação. Se ele tem a maioria ele 
compõe a chapa da Federação, se ele não consegue excluir ele tenta um cargo que tem 
menos influência, secretário, primeiro vice, tesoureiro, conselho fiscal. 

Muito obrigado pela entrevista. Quando estiver pronta a tese, logicamente eu vou enviar pro 
senhor. 

E lá em Londres, eu não lembro mais da organização de Londres.  

A Inglaterra tem, eles são um país neoliberal, eles têm muitas associações mistas, privadas. 

A Inglaterra é um liberalismo com a taxa mais acentuada, o Tony Blair voltou um pouco mais 
pra esquerda, hoje então governa mais pra direita. O que tem a Inglaterra, eu não conheço 
detalhes, a Inglaterra tem uma democracia estatal muito bem preparada. E os governos da 
Inglaterra, o primeiro-ministro lá, eles tem alguns cargos de confiança, não são muitos. Eu 
lembro porque uma vez eu estava lá no congresso de educação e saúde, em 79, em Londres, 
e aí estava expondo uma das primeiras pessoas lá do Ministério de Saúde, junto com o 
ministro nesse dia. E alguém fez uma crítica de política de saúde desenvolvida pelo ministério, 
e falou assim: ‘’Eu não sou do partido do ministro, o meu partido não faria isso’’. Mas essa é 
uma decisão do ministro. Ele não tentou avisar, porque quem não é de confiança é muito 
profissional, mas tem que seguir a admissão do ministro. Porque o técnico, vai o técnico. Como 
é que se executa isso tecnicamente, como é que respeita valores, preparação, tudo, mas 
dentro da filosofia. Se o ministro fala assim ‘’Só quero trabalhar com hospitais particulares’’. Ele 
pode pensar o contrário, mas ele vai ver como é que a engrenagem funciona da melhor 
maneira possível, com os particulares. 

Outra maneira de pensar né... 

Outra. Mas ele tem autonomia pra discordar do Ministro, ele não tem pra não cumprir a ordem 
do Ministro, ele tem que cumprir a ordem. Como a estrutura desde o tempo escolar na 
Inglaterra foi muito grande, ela teve que preparar um puta de um staff pra comandar no mundo,  
e essas pessoas foram treinadas, então eles tão mantidos na Inglaterra até hoje. Como o país 
que tem uma liderança, um nível da burocracia, muito bem preparada. Tem que seguir a 
ideologia do partido que está no poder na época. Então, essas coisas que eu fiquei 2 semanas 
na Inglaterra e deu pra perceber alguma coisa, fui em algumas conferências, você percebe 
como é que se discute. Tem gente que valoriza muito a educação da Inglaterra, mas uma vez 
eu fui numa escola ouvir uma palestra de um fulano, dizendo que depois do século XX na 
Inglaterra ou você vai pro lado dos conhecimentos científicos ou vai pro lado profissional. Então 
isso em função de época. Mas esse fulano que fazia crítica, ele descia o cacete no que ele 
achava. Porque ele falou que o conhecimento técnico estava ligado a uma carreira futura mais 
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intelectual, e isso inferia aos 12, 13, 14 anos de criança, no futuro dela pro resto da vida. Eu 
acho que na Europa, a única metrópole é Londres. Tem jeito, tá muito modernizada, deram 
uma rearrumada. Paris é uma puta cidade grande, mas Paris é mais provincial que Londres. 
Londres é mais cosmopolita, o que também em Londres aquela influência das colônias, tem 
representante do mundo inteiro lá.  

Acho que é Londres, Nova York, talvez Tóquio, eu não conheço e eu incluo essa aqui também. 

São Paulo está ficando uma cidade maluca, ela vai melhorar, eu acho. Mas você vai lá e 30% o 
IPVA, você vê porque tem produto no mundo, que você só encontra lá. O pessoal vem aqui na 
empresa, tá preocupado com o preço. Então se entra lá na conversa, o quê os fulanos estão 
falando, que os restaurantes de São Paulo são muito caros. Os restaurantes de São Paulo 
nessa região aqui tem um preço melhor. Outro dia eu estava em Viena, e começou a chover, aí 
cheguei num restaurante. Sabe o que é excursão de ônibus? Eu não vou de excursão de 
ônibus. Aí entrei, estava aberto, falei relativamente sofisticado, tava todo sem graça, guarda-
chuva quebrado, uma cozinha italiana, cozinheiro, e aquele negócio que o restaurante começa 
a fechar, o último cliente até as 11h, o bar pra ‘’nego’’ tomar vinho ficava até 1h da manhã. Os 
pratos que a gente pediu muito sofisticado, imagina você comer carne, filé mignon, não sei se é 
qualquer restaurante aqui em São Paulo que você come. Muita qualidade. Servido de uma 
maneira mais profissional dos garçons, mas de uma maneira bem maneira. Aí tem um 
restaurante de um amigo meu italiano que ele faz, a comida dele é de restaurante. Ele é 
cozinheiro, ele toma conta de cozinha, a mulher dele toma conta. É um casal novo. Eu costumo 
dizer lá que vai muita colônia italiana. Encontra até. Por acaso eu estava comendo assim e 
mostrei pra ele, aí ele ‘’Ô, comeu bem lá hein’’. Quer dizer, gastou muito. O que eu já gastei no 
restaurante dele esse valor, mais de uma vez, aquele dia eu não estava gastando. Mas o dia 
que eu pedi vinho aqui, a quantidade que eu pedi lá, eu pedir aqui, eu gasto igual aqui. 

Nego no coração de Viena, na rua nobre de Viena, num restaurante muito bem instalado, 
minha mulher foi no banheiro, minha mulher falou que inclusive tinham peças no banheiro, 
coisas íntimas de mulher pra usar. Quer dizer, o padrão do salário de Viena, quanto ganha um 
empregado em Viena, não é igual ao daqui. E ainda aqui tem uma coisa, ele que toma conta, é 
mão de obra dele e da mulher, lá era um negócio profissional, quer dizer, é mais caro ainda, no 
salário de lá. Então eu acho que os preços de São Paulo puxou, porque tem uma elite que está 
conseguindo pagar, tem muito PJ (pessoa jurídica), tem pra pagar no Rio também, lá no 
Leblon. Então pra um padrão médio, porque eu acho que nós, o brasileiro, o trabalhador, 
ganha um salário baixo, muito baixo. O salário mínimo no Brasil é ridículo. Falar aqui que nego 
ganha três salários mínimos, é um salário que corresponde a um salário em Portugal, então 
comparando de perto o pessoal ganha pouco.  

Sem falar da estrutura básica urbana que ainda...  

Além disso. Aqui o pessoal tá pagando imposto de primeiro mundo em relação ao PIB nosso, 
nós estamos pagando 37% de imposto, e o serviço que nós recebemos não corresponde a 
isso. Nós temos um desvio, uma perda de dinheiro no caminho. O PIB per capta dos EUA é 
quase 10 vezes o do Brasil. A população dos EUA dá hoje 330 milhões, 320, e o Brasil hoje 
está próximo dos 200, não tem 200. Nós temos mais congressistas do que os EUA, e o custo 
do nosso congressista é muito maior que o deles, e os EUA é um dos mais altos custos de 
congressista do mundo, eles desconfiam que hoje o Brasil seja hoje o congressista mais caro 
do mundo. Cada congressista custa pro contribuinte, o que é um absurdo pra um país pobre. 
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Não tem nada de economia, o que vale é a renda per capta. A Suíça fica lá embaixo de merda, 
só que você vai ver a renda per capta da Suíça, é isso que vale.  

E a qualidade de vida dos suíços.  

Então nego vai lá e grita, porque a economia da Suíça é a melhor economia do mundo... Não 
adianta nada. Tem 100 milhões, 120 milhões de chineses ganhando bem, apesar da poluição e 
outras coisas, tem 1 bilhão e 300 milhões de chineses morrendo de fome, que quando perde o 
emprego na cidade tem que voltar pro campo. Então, isso é um lixo. Ela pode ter força, pode 
ter bomba atômica, pode ter o que quiser, mas o cidadão em si do país, tá ferrado. Você vê 
aqui em qualquer lojinha dessas aqui da China, só tem chinês vendendo, pô. Eles de uma certa 
maneira foram expulsos do país deles, vivendo mal, não conseguindo falar português, 
vendendo tudo quanto é quinquilharia da China. Então, é isso que tá. Nós temos que reduzir 
esse custo desse congresso, não pode continuar custando isso, não pode o membro que fica lá 
três anos no Ministério de Transporte, quatro, que não tinha nada, fica uma fortuna acumulada, 
fica preso duas semanas, a família inteira ainda, os bens ainda estão nas mãos deles. Então já 
foi sinalizado, aqui ele se manda com o dinheiro e daqui a pouco ele faz divórcio da mulher, os 
filhos fazem divórcio da mulher, fica separada a parte, fica por isso mesmo. Não pode mais 
continuar assim o país. Agora, como é que se faz isso numa democracia?  

É complicado. Só faltou o senhor marcar identidade revelada ou não revelada na tese. 

Ponha revelada, eu num faço nada escondido não. 
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADA - Denise Mirele Kieling 

 

O governo que organiza... 

É, governamental, é organizado pelo governo e eles têm, as duas áreas fortes dele é turismo e 
não sei se é de artes em geral, mas eu sei que teatro é muito bom, essas duas áreas eu 
lembro bem. Eles trabalham muito com termalismo, e a vez que veio o diretor aqui 
conversando comigo, eles têm um trabalho com doentes bem ruinzinhos. Desses que já não 
saem da cama e eles proporcionam, acho que 15 dias em uma dessas regiões, porque eles 
trabalham muito com termalismo pra saúde né, esse conceito lá. É bem bacana. Eles têm 
umas construções, eles têm como colônia, algumas construções históricas, em vários lugares 
também. O Sesc tem um convênio, você com carteirinha do Sesc, você vai lá e se acomoda... 
E a contrapartida também... 

Só de São Paulo? 

Não, Nacional. Eles vêm muito pro Rio e pra Pantanal, pra São Paulo eles nunca vieram. 

Primeiro quero agradecer muito a disponibilidade do tempo. Imagina. Valeu mesmo. Essa 
pesquisa tem o objetivo de investigar a origem, constituição e implementação da ideia de 
Turismo Social e suas experiências no Sesc. Eu vou pegar a Regional do Rio, a Regional de 
São Paulo e o Departamento Nacional como objetos de estudo. Aí queria, só pra constar, que 
você me desse seu nome completo. 

Denise Mirele Kieling. 

O seu cargo atual? 

Assistente técnico. 

Antes desse cargo você teve... Você já tá no Sesc há algum tempo né? Você tem como falar 
rapidinho da sua história relacionada ao Sesc? 

Eu entrei no Sesc em 92 como estagiária de Turismo, na unidade Sesc-Roosevelt. Passei dois 
anos fazendo estágio, quando terminou esse período eu fiquei um tempo esperando surgir a 
vaga, como a gente fala, aí eu fui contratada para a área administrativa. Isso já ficou claro pra 
você, essa coisa das áreas do Sesc? Quando você ingressa... 

Se você explicar... Acho que alguém já me explicou, mas sempre esqueço. 

Geralmente assim... Quando eu entrei, hoje a gente já tem vários outros cargos, mas quando 
eu entrei você tinha duas áreas, que era a administrativa e a técnica. Eu entrei pela área 
administrativa, escriturário que é. Pra você passar pra área técnica, ou você entra por meio de 
concurso, ou internamente você presta esse mesmo concurso. Aí então eu fui ficando no 
turismo, nessa parte mais operacional, por 6 anos, até eu fazer o concurso. Aí eu passei pra 
área técnica. Então qual que é a grande diferença? Os técnicos são os que pensam na 
programação, que trabalham na programação, são eles que são responsáveis pelas atividades 
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que vão acontecer. E área administrativa é o meio, o que arruma as coisas pra acontecer. Essa 
é a diferença. Então eu trabalhei nas duas áreas aqui do Sesc. Aí eu fiquei... Essa unidade, 
Roosevelt, no ano seguinte já se tornou o Sesc-Paraíso, em 93, a gente já foi pra lá. Era uma 
unidade somente de turismo, focada nisso, tinha no Roosevelt devia ter uns 23 funcionários 
mais ou menos e a gente foi pra uma média de 50 funcionários. Lá a gente tinha mais ou 
menos 15 atividades por mês, e toda central de reservas do Sesc-Bertioga também era gerida 
por lá. 

Em que ano você falou que ela foi criada? 

93. Aí em 2004, ela foi... É uma coisa um pouco complicada, vou tentar explicar. Tinha a 
Avenida Paulista que era a nossa sede. 

No Paraíso? 

Não, na Paulista. Era a sede do Sesc. É o que é aqui hoje. Aí eles compraram, por doação, 
esse prédio com o terreno aqui do lado, então eles começaram a reformar aqui. E lá então, 
seria uma futura unidade, não seria mais um prédio de administração, mas seria uma unidade 
operacional que a gente chama. Quando tem essa transição do pessoal vindo pra cá, a gente 
ocupa dois andares daquele prédio. Sai todo mundo dessa unidade Paraíso e vai pra esse 
prédio. Quando termina a desocupação da administração central, o Belenzinho, que era uma 
unidade provisória, ela se junta. Então na verdade, ali na Paulista foi uma junção de duas 
unidades, que era o Paraíso e o Belenzinho. E aí ele manteve a característica de ficar com 
uma grande atividade de turismo. Tinha um setor de turismo, que hoje em dia não existe mais. 
Então, assim que foi formada. Então foi 2004 pra 2005 isso.  

Entendi.  

E ela funcionou até 2010. E aí eu fui ficando até... Depois eu me tornei coordenadora desse 
núcleo, e em 2009 eu vim pra cá, um pouquinho antes de fechar a unidade, eu vim pra cá. E 
isso a Flávia deve ter explicado um pouco pra você, que a gente fazia, era uma coordenação 
‘’bipartide’’, eu chamava. Porque tinha a presença dela, aqui como coordenadora de turismo 
que ficava voltada pros assuntos mais teóricos, conceituais do programa. E essa unidade é que 
ditava as normas operacionais. Mas em termos de organização era muito complicado, porque 
hierarquicamente, as unidades estão no mesmo nível. É difícil uma unidade falar pra outra 
como ela tem que agir. Então realmente assim, só em 2009 que houve, a gente fala então, 
dessa coordenação, da unificação dessa coordenação aqui. E com 4 pessoas naquele 
momento. 

Comparando assim, seria o papel da coordenação pras unidades na Regional de São Paulo, 
seria mais ou menos o papel que o Departamento Nacional tem com algumas regionais assim, 
sabendo que não são autônomas. 

Exatamente. É o mesmo... 

Mesma ideia, né? 

É. Só que o que aconteceu então com isso. Quando se tem então essa perspectiva de que iria 
fechar a Avenida Paulista, a gente tinha um problema assim, como que a gente faz pra esse 
público que a gente atende com tanta programação voltada pra essa área, né? Como ela era 
uma unidade especializada, ele não foi desenvolvido em outras esferas né, em outras unidades 
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do Sesc. Só que isso era uma ideia da década de 80, do século passado. Então a cidade foi 
crescendo e não dá mais pra gente pensar que um único polo, ele pode atender a São Paulo 
inteira. Porque a pessoa infelizmente tem que ir pessoalmente pra fazer sua inscrição e etc. 
Então com essa perspectiva do fechamento da Avenida Paulista, a gente falou: agora não vai 
ter mais essa unidade especializada, mas a gente vai ter disseminar isso em todas as 
unidades. 

Entendi. 

Em vez de uma unidade ficar com a programação de 10 atividades, 15 atividades por mês, 10 
unidades teriam 1 ou 2 atividades por mês. Foi essa a mudança. E essa ideia de unidade 
especializada é uma ideia meio antiga do Sesc. A gente teve algumas... a Ginástica Sesc, 
Tênis Sesc, o Cine Sesc que ainda continua. Então tinha essa ideia de você... E hoje em dia a 
ideia é ao contrário. A ideia é que cada Sesc seja um polo, é um mini múltiplo Sesc. Inclusive 
Bertioga tem essa ideia também. Antes Bertioga tinha atividades muito próprias de um centro 
de hospedagem. Hoje em dia não. Hoje eles têm atividades que acontecem em outras 
unidades, também acontecem no Bertioga. 

Cheguei a trabalhar lá uma temporada. 2004 e 2005. 

E que ainda era os 3 B’s né? O bolo, o baile e o bote. 

Sério? Eu não lembro. 

Não lembra desses 3 B’s?. 

Eu já via uma diversidade assim, era bem legal. O Sesc mudou de lá pra cá... 

Dois mil e...? 

2004 pra 2005. Uma outra filosofia. 

Mudou bastante. Tem até no portal de Bertioga, tem a programação que eles fazem lá agora. 
Por exemplo, no dia mundial do Turismo com atividades muito focadas né. A ideia é até hoje 
assim, ainda não tem o prazo, mas que eles também façam turismo emissivo. Que eles não 
façam só receptivo. 

Com o pessoal da região ali né? 

É. Então é essa é minha trajetória. (Risos) 

Obrigado. E formação acadêmica? 

Eu fiz Turismo na ECA e depois eu fiz uma pós graduação em administração na GV. 

Turismóloga então, né? 

Turismóloga. 

O que representa o Serviço Social do Comércio na sua opinião? De maneira geral? 

O que representa? Mas o que representa pra mim ou pra sociedade? 
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Acho que pode ser pros dois, pra você e pra sociedade. 

O Sesc? Ou você fala em dos S’s? 

Mais o Sesc. 

Difícil né. Eu acho que o sistema né, a criação do Sesc e dos seus primos né, eu acho que foi 
uma coisa muito interessante que aconteceu aqui no Brasil. Esse modelo que aconteceu aqui. 
Porque eu pelo menos não vi esse modelo ser replicado em outros lugares e em outros países. 
Inclusive quando a gente vai falar do Sesc a gente tem muita dificuldade de explicar o que 
aconteceu. Eu acho que foi-se de uma ideia interessante, eu acho que até hoje ele consegue 
manter essa mesma ideia. Eu acredito em como são feitos os trabalhos, as pessoas que fazem 
os trabalhos, eu acho que é bem sério. Eu fui ter contato com o Sesc só quando eu comecei a 
trabalhar mesmo. Tinha uma vaga informação do que era o Sesc Bertioga assim, porque sou 
de Jundiaí também, lá não tem Sesc. E falo que a gente pra trabalhar no Sesc, tem que ter 
uma característica ‘’sesquiana’’. Eu acho que as pessoas tem que fazer mais sentido... Pelo 
menos essa é minha visão como profissional. Pra mim faz mais sentido saber o que meu 
trabalho faz pelas pessoas do que internamente, e isso não sei se é uma característica dessa 
gerência, desse programa socioeducativo, são características que você vai encontrar nas 
pessoas do Sesc, mais de você ter esse trabalho muito voltado pro público. A satisfação maior 
é do que o público te devolve, isso é se eu consegui explicar... 

Não, perfeito, legal. Isso mesmo, é o que eu sinto também. 

Toda vez que eu ficava muito chateada... Isso eu sempre falo, eu ia ler o opinário. Porque as 
pessoas escrevem geralmente pra criticar. Então quando a pessoa escreve pra elogiar, é 
porque ela gostou muito. E quando você pega um opinário de excursão, assim, alguém que 
você entrevistar, pede pra te mostrar o opinário. É muito gratificante você ver assim, as coisas 
e o seu trabalho fizeram muito sentido naquele momento pra pessoa. E coisas que a gente 
sabe que a pessoa vai levar pro resto da vida. Então relato de pessoas que saíram das suas 
depressões. Então você fala, pra essa pessoa o meu trabalho tem diferença. 

Perfeito. Qual sua opinião sobre o trabalho em geral realizado pelo Sesc? É possível dizer que 
o lazer e o turismo se tornaram relevantes nas políticas e ações do Sesc? Se sim, você tem 
uma ideia de quando e por quê? 

Repete. 

É possível dizer que o lazer e o turismo tornaram-se muito importantes nas políticas e ações do 
Sesc? Você acha que é um dos setores mais importantes, qual o nível de importância que você 
acha que tem o turismo pro Sesc? 

Eu vou falar mais de São Paulo. 

De uma outra forma, o que representa o Turismo pro Sesc? 

Eu acho até que por essa especificidade que a gente falou, que era uma unidade específica, eu 
acho que o turismo ficou uma coisa um pouco a parte, por muito tempo. Então você tinha as 
pessoas que faziam turismo, nas unidades você tinha setores de turismo, e eram pessoas 
muito específicas que elas pouco tinham uma adesão em outros programas. Então eu acho 
que por causa disso hoje, nesses últimos três anos que a gente vem tentando essa expansão, 
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tinha pouca compreensão da instituição, das pessoas que trabalham como um todo, sobre o 
turismo. E eu acho que outro problema é entender porquê que o turismo é uma linguagem 
programática, assim como o teatro, uma atividade física né. O turismo assim... Não é pelo 
turismo pelo turismo que a gente trabalha, todas as ações do Sesc são educativas. Então o 
turismo é utilizado como meio de educação. Eu acho que isso ainda nem todo mundo entende. 
Porque parece muito que é um oba-oba. As pessoas tem muito essa ideia do passear, de sol e 
praia. E quando você fala do turismo como uma linguagem programática, que é embutida de 
um monte de significados, que as pessoas não podem perceber. Quem está enganando os 
passeios, eles não devem perceber tudo que está por trás, que a gente quer passar pra eles. A 
pessoa que começa uma viagem não é a mesma que termina. Ela tem que trazer sempre 
conhecimentos e experiências que ela não tinha tido ainda. Mas pra ela, é momento só de 
prazer, de fruição, ela não pode... Se não vira turismo pedagógico.  

Legal, ótimo. Uma outra forma é, o que representa o Sesc pro turismo em geral, pra atividade 
turística? 

Olha eu não sei mensurar em termos gerais qual que é a representatividade. Eu acho que tem 
uma inserção muito de modelar. Por exemplo, a gente fala assim, se as pessoas não nos 
copiarem eu vou ficar muito feliz, porque se a gente acredita no trabalho que a gente faz, se a 
gente tem seriedade de achar que aquilo é o melhor possível, e se alguém nos imitar, eu acho 
que é aonde a gente quer chegar. Pra exemplificar um pouco, a gente tava com uma, fazendo 
um convênio... Não é um convênio, a gente teve um contato com a Aprecesp, que é das 
estâncias, da associação das estâncias aqui em São Paulo, com a Fresp que é de fretamento e 
com o Ministério. E aí a gente tava numa mesa, tipo, por que que a gente está junto e qual é o 
interesse de cada um de nós aqui nessa mesa? E uma pessoa levantou assim ‘’Ah, do Sesc 
aumentar... ’’. Eu falei assim ‘’Não, a gente não quer aumentar nada. A nossa inserção nesse 
grupo aqui é servir como exemplo pras agências de viagens verem que é possível a gente 
fazer um turismo interno, próximo, pras estâncias de São Paulo e que as pessoas gostam’’. 
Então eu acho que essa é a importância do Sesc, não pelo volume, mas pelo o que ela deixa 
de ‘’Olha, é possível fazer um turismo sim, dessa forma cadenciado, respeitoso... ’’.  Então o 
que eu acho que o Sesc deixa pra sociedade é a forma com que ele trabalha o turismo. 

Preocupação com o conteúdo né? Não só com o acesso. Legal. 

Isso. 

Quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Sesc? 

Em termos de perfil, a gente tem hoje, acho que 54% se não me engano, de terceira idade, e 
uns 60% feminino.  

Em termos de classe social? 

Classe social, 70% até 5 salários mínimos. O fato de ser terceira idade, eu acho que são duas 
coisas. Eu acho que é um pouco chavão falar que são as pessoas que estão mais disponíveis, 
mas são. Só que, hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, a gente trabalha já com a 
terceira idade que não tá mais disponível. Ela faz ginástica, ela cuida de neto, ela faz faculdade 
na terceira idade. Então a gente também percebeu que fazer excursões longas durante a 
semana, também a gente não consegue nem esse público mais. Um outro fato que eu acho 
que explica muito, é o trabalho social com idosos que a gente tem, tá fazendo 40 anos ano que 
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vem. Então a gente atrai pro Sesc um grande número de pessoas da terceira idade, por causa 
de outras atividades e que acabam aderindo aos outros programas, então eu acho que essa é 
a conquista. Terceiro fator, eu acho que é a segurança. A terceira idade, ela tem muita 
insegurança pra viajar, falo, essas mulheres são, na sua maior parte, ainda aquelas viúvas que 
não trabalharam fora, que o marido fazia tudo né, e que quando se veem viúvas, não sabem o 
que fazer, tem medo, tem medo de sair de casa e com o Sesc traz uma segurança. É uma 
tarjeta né, ‘’O Sesc, então eu sei que ele pode me levar onde eu for que eu vou estar segura, 
bem atendida, tranquila’’. Então eu acho que é por isso que a gente atrai esse público. 
Mulheres, porque são as que sobrevivem (risos). A gente tem um contingente muito maior de 
mulheres e que são as mais dispostas a convivência em grupo. Então hoje a gente tem essa 
característica. A gente tá buscando muito trabalhar com família. Jovem, a gente já viu 
dificuldade porque eles não gostam de viajar em grupo, como a característica já é essa, então 
a gente vem tentando os auto-tours... Algumas coisas assim que não precisem de toda uma 
estrutura. A gente fornece as informações, mas que a pessoa possa fazer no momento dela. 
Então a gente tem tentando ver modelos um pouco diferente desse já, sabido, pra ver se a 
gente conquista outros públicos. 

Entendi. Tem um processo de classificação, de seleção interna, onde, não sei, talvez idosos ou 
famílias, casal com filhos, teriam prioridade e preços mais baixos, tem isso? 

Não. Não tem. É muito difícil quando você dá... Isso a meu ver, quando você dá prioridade pra 
alguém, você tá dando em detrimento a alguma coisa. O que que justificaria talvez eu ter essa 
vaga pro idoso e não pra família? Aí você vai ter o senão dos dois lados né, você vai ter 
argumentos que defendam um e que defendam outro. Então hoje a gente não tem, não 
trabalha com isso. 

Isso é uma pergunta que surgiu, a próxima pergunta, de documentos que eu vi lá no Sesc-
Memórias, que é sobre as agências de turismo privadas. Você acha que o Sesc compete ou 
competia com as agências de turismo privadas? 

Nessa época que surgiu sim. Ela... nesse processo, competiu sim. Hoje em dia não. E isso 
porque também desde essa época a gente toma muito cuidado. O que aconteceu nessa época, 
pra você ter ideia... Foi motivada por Porto Seguro, foi o auge de Porto Seguro, nem lembro em 
que ano que foi isso, mas foi final dos anos 90. A gente até então num era agência, a gente 
num tinha o cadastro da Embratur porque era entendido pela lei do turismo que os serviços 
sociais não precisariam. Então perante a lei a gente tava correto, porém você não compra 
passagem aérea se você não é uma agência credenciada. E foi uma época que a gente... esse 
grupo de pessoas imaginou que fazer turismo aéreo seria interessante, e veio uma proposta de 
um “pool”, lá de Porto Seguro, que eram três hotéis, três donos de hotel e um dono de agência, 
que se juntaram e fretaram um avião de 300 lugares mais ou menos, que faria então essa 
viagem todas as semanas. E venderam cotas pras agências pequenas, porque a CVC freta 
sozinha um avião e outras operadoras na época que ainda existiam fretavam sozinhas. E as 
pequenas que não conseguiam fazer isso e tinham que acabar revendendo o pacote do outro. 
E o Sesc ficou com uma conta de 30 assentos semanais. Então você fazia esse voo que é 
fretado, lá em Porto Seguro você ficava num desses três hotéis e tinha agência de receptivo, 
então tava fechado. Então, se a gente imaginar que o Sesc não paga imposto, que ele tem um 
subsídio pra custos indiretos né, assim, hoje a gente trabalha pro público só os custos diretos. 
Então foi uma, foi uma concorrência, realmente, desleal, digamos assim. Porque você tava no 
mesmo voo, uma pessoa que tava indo pelo Sesc pagando, sei lá, 300 reais, e a pessoa da 
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agência com 400 por causa do lucro, dos impostos e etc. Então foi, eu acho que foi um engano 
mesmo, um equívoco que ocorreu na época. E quando veio essa carta, então, pra gente foi 
produtivo, porque fez a gente repensar algumas coisas e nesse momento foi quando a gente 
ampliou o número de passeios, acho que foi 98 se não me engano. Então do ponto de vista 
conceitual da atividade, ela cresceu muito. Porque naquela época o que você fazia? Maceió, 
Porto Seguro, o que todo mundo fazia né. 

É, vocês fizeram algo diferente, começaram a pensar em algo diferente. 

É. E quando você se viu aliviado disso né, ‘’Bom, onde que eu posso fazer turismo?’’ ‘’Posso 
fazer na cidade aqui do lado.’’ ‘’Então vou fazer aqui do lado’’. E a gente também começou, por 
exemplo, ia pra Guarapari. Era um único roteiro, você fazia agora, fazia o ano que vem, sempre 
era o mesmo pensamento. Quando reduziu, porque a gente continuou usando os 
equipamentos do Sesc, então quando a gente reduziu pros equipamentos do Sesc foi quando a 
gente começou a ter roteiros diferenciados pro mesmo local. Então Guarapari, você pode fazer 
Guarapari-Serras, Venda Nova ou Guarapari com praia, Vila Velha, né? Então foi quando a 
gente ampliou o número de roteiro. Começou com essa... ter uma outra visão do turismo. 

Você falou que vocês passaram a usar só os equipamentos do Sesc? Antes também usavam... 

A rede hoteleira... 

Isso, fora do Sesc também. 

Depois, paulatinamente, a gente foi voltando a usar, mas sempre com essa preocupação. Se 
for pra fazer o mesmo roteiro que qualquer outra agência faça, eu não faço. A gente não pode 
fazer. Sempre tem que ter um diferencial. Por que se não, não justifica o nosso trabalho. 

Verdade, perfeito. Qual sua opinião sobre a relação que se estabeleceu entre o Sesc-São 
Paulo e o BITS, atual OITS, Organização Mundial de Turismo Social? 

Isso a Flávia deve ter respondido muito melhor. Eu tenho uma aproximação com a OITS muito 
pequena na verdade. A minha primeira relação foi em 2010 quando eu tive no congresso deles, 
que eu conheci as pessoas, e depois em 2011 que eu conheci mais fortemente porque a gente 
ficou com o congresso aqui, então eu tive algum contato com as pessoas. Mas a gente até, 
tava comentando isso agora com a ida da Silvia também, que a gente tem que estreitar esses 
laços e trazer mais um pouco essas experiências né, coisas que realmente a gente não tem. 
Como a gente passou esse período que eu te falei, tentando ajeitar a casa, eu acho que a 
gente pouco procurou outras experiências, e agora tá no momento então agora.... tá 
estruturado? Tudo bem, tem algumas coisas ainda, mas o modelo, o conceito tá estruturado, 
então agora a gente pode começar a pensar em coisas diferentes daquelas que a gente fazia. 

O OITS tem um conhecimento muito grande, várias instituições filiadas né. O Sesc-São Paulo 
impressiona as pessoas. Eu cheguei a comentar com você né, lá no congresso, o quanto a 
Lynn ficou impressionada com a estrutura, com o trabalho da regional. 

A verdade é que eu assim, eu fiquei muitos anos na prática. Eu não tinha essa visão. Muito 
sinceramente. Eu fiquei muito impressionada, eu, quando eu fui lá nesse congresso e vi que as 
pessoas ficavam muito impressionadas. E quando eu recebi as pessoas do INATEL. Porque 
pra mim eu tô fazendo o meu trabalho, tô dentro de uma instituição que achava que eles 
tinham sido muito melhores, não achava que nosso trabalho era tão importante assim. Tão... 
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Significativo, né? 

É, e já avançado em algumas questões. E quando me deparei lá, a gente começa a conversar, 
você vê que as pessoas ainda, até de países desenvolvidos, ainda tão com questões 
anteriores aos nossos, aí que eu comecei a perceber que a gente já tava um passinho a mais a 
frente do que eu tinha imaginado. Então eu acho que é importante. Na minha visão, eu acho 
que eles como instituição eles fazem pouco... 

Ligação entre os órgãos, as filiais? 

É. Eu acho que é uma coisa se a gente não fizer, isso é uma crítica né? Eu acho que pouco 
eles fazem. Porque eles trabalharam muito com essa parte conceitual, nisso eles avançaram 
bastante. E acho que agora está no momento deles avançarem nessas aproximações. A 
Verônica, você conheceu ela? 

Não. 

Uma bem baixinha? 

Não, não conheci não. 

Que ela é a que trabalha... ela é secretária das Américas.  

Aqui do Sesc?  

Não, ela é da OITS. Só que ela é das Américas, então ela tá no Canadá. Ela eu percebo que, 
ela tem essa visão hoje em dia. Quando ela trouxe o OITS aqui pro Brasil, ela falava isso, 
assim, a gente precisa conquistar outros parceiros sul-americanos. Agora tem uma ideia de 
que faça ou aqui novamente, em algum país da América do Sul ou que se faça nos Estados 
Unidos, porque nos Estados Unidos não tem nenhuma entidade filiado ao OITS. Então eu acho 
que ela tem essa visão de onde colocar o congresso, pra você conseguir fazer essas 
intercorrências, mas... é isso. 

Qual o papel do Departamento Nacional do Sesc? Porque eu tô falando das duas regionais, do 
Rio e São Paulo, e vou falar do DN, tô fazendo essa pergunta pros entrevistados. Na sua 
opinião, qual o papel do Sesc-DN? 

Eu acho que o papel é equalizar a ação que é feita em termos nacionais, mas respeitando-se 
as regionalidades. E distribuir os know hows. Por exemplo, São Paulo tá, é muito forte nessa 
questão dos passeios. Muitos regionais ainda não implementaram, então é passar assim ‘’Ah, 
isso é interessante, é interessante do ponto de vista do Sesc, então eu vou pegar essa 
experiência e vou disseminar pra outras regionais”. Eu vejo assim, como uma forma de tentar 
estabelecer uma qualidade mínima em todos eles, assegurar que isso esteja presente em 
todas as unidades da Federação. 

Você já desenvolveu super bem, que é a opinião sobre o trabalho de turismo na história do 
Sesc e quando começou a existir a associação de turismo social e Sesc. Mais alguma coisa 
pra desenvolver sobre essas duas? Já desenvolveu né? 

Essa segunda... Quando... Isso eu acho que você vai saber até melhor que eu, você tá lendo 
mais história do que eu. Mas, quanto ao pensamento de sistematizar a ação porque teve o 
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Bertioga em 48 né, que eu acho que pra época foi muito arrojado, você ter uma colônia de 
férias pra trabalhadores, as pessoas não pensavam em lazer em uma coisa necessária, como 
descanso, que era uma coisa necessária, então eu acho que as pessoas daquela época foram 
muito arrojadas em defender isso né. Até porque, nem tinha unidade praticamente em São 
Paulo, se tinha eram lugares alugados, você abre toda aquela estrutura. A partir daquele 
momento, em 51 a gente começa a fazer as primeiras excursões, mas não era sistematizado, 
fazia, porque também o pensamento do Sesc não era sistematizado, a gente trabalhava muito 
com assistencialismo né? Então eu acho que assim, quando percebeu-se que isso seria uma 
programação interessante, uma linguagem interessante que foi anterior a 79, em 77/78, então 
teve um grupo de técnicos na época, que trabalhavam com essas questões de programação, e 
que falavam ‘’Não, a gente vai implementar programa, vamos então buscar um modelo pra 
isso’’. E a gente tinha muito contato, então com o pensamento francês, muita gente foi estudar 
em Sorbonne nessa época... 

O contato com o Dumazedier é mais ou menos nessa época? 

É. Quando São Paulo traz o Dumazedier e que estrutura essa área de lazer no Sesc, então 
esse pensamento dele é incorporado né? 

Foi antes até do Sesc-São Paulo assinar a carta de Viena né? Acho que o marco anterior 
então, assim dessa mudança de filosofia... 

Eu acho que sim... 

A Carta de Viena eu acho que é 79... O Sesc assinou em 79 e se afiliou em 80. 

É. Mas 79 pra gente é quando começam as atividades. E aí então, esse grupo traz esse 
modelo. Tem contato com o BITS na época e vê que esse modelo é um modelo interessante 
de trazer aqui pro Sesc. 

Você acha que ajuda então o contato com o BITS? Naquele momento ajuda a mudar um pouco 
da filosofia? 

Isso eu não vou saber te responder. Porque eu não sei se foi o contato com o BITS ou se foi o 
contato com a universidade. 

De repente o BITS foi até uma consequência do contato anterior com Dumazedier... 

É... Domênico Canônico... tenho que entrevistar ele. É, seria esse pessoal assim. Não sei se a 
Flávia não soube responder isso também... 

Acho que o Dionino comentou alguma coisa, uma pessoa bem mais antiga. 

É, porque depois desse “tchan” que trouxe esse pensamento que também era bem 
interessante pra época, 79 né? Trazer turismo social, uma coisa que não tem que dar lucro, de 
conhecimento né... A gente também passou por um período que isso foi um pouco esquecido. 
Não esquecido totalmente, mas foi passado um pouquinho de lado. 

Você acha que teve uma retomada nos últimos anos então? 

Ah, foi. Foi nos últimos anos. Até com essa estruturação então, dessa gerência que até então 
não tinha uma representação na administração central de turismo. E ali eu acho que começa a 



340 

 

ganhar um outro tipo de corpo. Ele foi considerado uma época, quase como um serviço. Você 
tem alimentação, você também oferecia o turismo. E foi uma época que o Sesc perdeu muita 
arrecadação também. Então o turismo ele servia pra equilibrar realmente. Era uma área que 
poderia... 

Ele dava mais superávit, eu diria né, em outras áreas né? Uma equalizada nas finanças... 

É. E aí quando ficou... Será que o Sesc vai ter que se auto sustentar? Teve essa... E realmente 
a arrecadação tinha caído muito, então a gente teve que se manter por algumas áreas. 

Entendi. 

Porque, como que o Sesc funciona? A gente subsidia todos as... Então você pega esse 
dinheiro que vem das folhas de pagamento, e você tenta transformar nas melhores práticas 
possíveis, em termos socioculturais pras pessoas né? Em termos de animação sociocultural 
pras pessoas. Agora se você não tem essa verba vindo, como é que você... 

É, complicado. 

Então, por isso também que a gente passou por isso e acho que agora tá ao contrário, a gente 
tá...O aumento de serviços é muito grande, principalmente em cidades como São Paulo, Rio de 
Janeiro, então você tem o aumento da arrecadação. 

Entendi. Estamos nas últimas, tá ótimo. Essa pergunta você comentou agora, que era a 
próxima. E hoje, como você vê o turismo sendo desenvolvido no Sesc? Tem mais alguma coisa 
pra desenvolver sobre isso? Você parece que adivinhou, encaminhou já a questão pra isso... 
Tem essa, e a próxima seria, os pontos fortes e os pontos fracos do turismo no Sesc. 

Hoje a gente tem uma preocupação muito grande no conteúdo, então a gente sempre fala. O 
local que a gente vai, ele é escolhido depois que é escolhido o conteúdo. Então, eu quero 
desenvolver sobre astronomia, aí eu vou buscar algum lugar que seja possível essa 
observação astronômica, com uma luneta. Não é ‘’Ah, eu vou pra Águas de Lindóia.’’ ‘’Mas o 
que tem em Águas de Lindoia?’’. Aí eu vou praquelas coisas normais que todo turista faz. 
Então a gente fala assim: primeiro a gente tem que mudar esse foco, então o foco é o tema do 
que eu quero falar e não o lugar mais. Então eu acho que isso fez uma diferença muito grande 
em termos da gente programar. A gente vem cada vez mais, pensando em desenvolver a 
pessoa. As pessoas tem ideia de que turismo é sempre longe e sempre um lugar famoso e que 
depois dá status de você contar pra onde você foi. E o Sesc, mais ou menos o que eu tinha 
falado da PRISesc né, o Sesc tem a missão de fazer entender que o turismo pode ser no 
bairro, ou na sua rua e que você tem muito a aprender com isso, e que é você que tem que 
gostar da ação e não depois você ter uma foto pra mostrar pras pessoas. Então esse trabalho 
com os locais mais próximos, eu acho que hoje a nossa missão é essa, mudar um pouco nossa 
missão de turismo só de consumo, mas ser uma atividade de lazer mesmo, uma atividade de 
fruição, de experiência, então que você tire essas outras coisas do consumismo e coloque um 
significado. Então eu acho que isso é o que a gente tá fazendo. A Silvia vai falar com você um 
pouco mais, que ela é do grupo do turismo de base comunitária, que é também o que a gente 
tem tentado se aproximar. Não mais ficar mostrando cenários, mas voltar pras pessoas. É bom. 
Então a gente tem cada vez mais pensado nas pessoas. Tanto nas que viajam, nas que 
recebem, também nas pessoas que trabalham. Tem muitas ações também pra guias, ações 
pra treinamento interno. Turismo é pra pessoas com pessoas, feitas com... né? Só pessoas. A 
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gente usa um quarto de hotel, usa um transporte, mas ele é guiado por uma pessoa, você é 
atendido por uma pessoa, então é nesse contato. Eu acho que é isso que a gente vem 
trabalhando. E entender que onde a gente quer chegar é um processo. Então até pensando 
num tema, se eu quero realmente desenvolver aquele tema, não vai ser como uma atividade, 
vai ser uma coisa processual que às vezes demore 1 ano, mas que você cause uma 
transformação nessas pessoas. E a outra era? 

Pontos fortes e pontos fracos do turismo no Sesc. 

Os fortes eu falei né. Fracos eu acho assim, a gente tem um limite operacional baixo hoje e não 
dá pra aumentar, se a gente aumentar a gente vai perder qualidade. A gente tem, 
internamente, algumas questões de programação, não sei também se alguém já comentou 
com você. Quem desenvolve o pensamento da atividade é esse programador, trabalha no setor 
de programação, a gente chama de animador cultural. Esse animador, quando você entra em 
uma unidade, você ganha linguagens pra você desenvolver. Hoje em dia, o Sesc cresceu tanto, 
que geralmente essa pessoa, ela acumula mais de uma linguagem. Então ela trabalha com 3ª 
idade, com diversidade cultural e turismo. Ou ela trabalha com artes cênicas, alimentação e... 

Esporte? 

É. Mas é que esporte ainda tem uma carreira, mas a gente tem alguns monitores de esporte, 
por exemplo, que atuam na área do turismo. De um ponto de vista, é um ganho porque você 
vai qualificando o turismo, você vai ganhando conhecimento de outras atividades. Mas ao 
mesmo tempo, o tempo que você tem pra se dedicar é menor. E o turismo, ele exige muita 
pesquisa, exige que... as visitas, então pra você desenvolver um único roteiro, você tem que 
ficar 1 mês, 2 meses trabalhando em cima daquilo. Então hoje na estrutura, chega a ser um 
ponto fraco... Assim, de um ponto ele é bacana, mas do outro ponto de vista as pessoas não 
tem esse tempo de elaboração das atividades. 

Entendi. Você acha que talvez... uma pessoa especializada, que tivesse mais tempo pra 
planejar? 

Então, também não. Porque daí você perde a riqueza das outras áreas.  

Da troca. 

É. A gente fala hoje, a gente não é bairrista aqui, por mais que sejam todos turismólogos, foi 
um acaso, mas a gente fala “nem quero todos turismólogos”, porque quando entra um 
antropólogo, um historiador, qualquer pessoa de outras áreas, mesmo da física esportiva, ele 
vem com uma quantidade de conhecimentos que a gente não tem. E o turismo é um guarda-
chuva. Você pode trabalhar com qualquer tema porque ele é o meio, ele não é a linguagem em 
si. É isso que a gente tá falando, ele é o meio pra gente chegar em algum lugar. Então, quanto 
mais generalista a gente for, eu acho que é melhor, o produto final vai ser melhor. Quando 
você trabalha, por exemplo, com roteiro de artes plásticas com uma arte educadora, nunca vai 
ser o roteiro que eu faria, com a minha visão, só que da parte dela, ela também tem uma 
dificuldade de roteirizar isso que a gente tá pensando. 

Entendi, perfeito. O limite operacional que você falou é mais em relação à emissão ou aos 
meios de hospedagem? 
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Os dois. Tudo que eu tô falando pra você, eu estou pensando mais no emissivo. Eu não tenho 
condições de ter uma saída por dia numa unidade, porque eu tô com todas as outras coisas 
acontecendo. Naquele mesmo horário, um dia, eu vou ter circuito de corrida, no outro dia eu 
vou ter teatro infantil... Então são muitas coisas diferentes... 

Precisaria de um número maior de profissionais e qualificados pra poder... 

É. E a gente não é assim, é mais uma coisa. Nem é interesse... se nós aumentarmos isso, 
porque a gente também não quer que a pessoa, fidelizar a pessoa pro turismo, “ah meu público 
de turismo”. A gente quer que a pessoa amanhã venha fazer... comer, por exemplo, encontrar 
o amigo que fez no turismo e fique lá jogando dominó. 

Legal. O Sesc quando tinha a unidade lá do Roosevelt, que era especializada, eles às vezes 
sem querer, você acha que competiam com outros setores ou com outras atividades do Sesc, 
por conta de ter só uma visão de público, de chamar, num ter mais gente e tal? 

Não. Eu acho que competia não. Ali na verdade... o que a gente tinha de limitador operacional 
naquela época, que a gente tinha os guias profissionais, eram funcionários do Sesc. Então o 
nosso limitador era a quantidade de profissionais que a gente tinha pra atualizar as inscrições. 

Entendi. 

Era a única coisa que... 

Essa visão de agregar já acontecia? 

Com outras atividades?  

É. 

Muito pouco. Por isso que eu falei, a gente não tinha nem contato. Tudo bem, eu posso ir no 
Sesc assistir algum espetáculo, mas eu não estou trabalhando com as pessoas que tão 
montando aquele espetáculo, aquele know how não tá nem do lado assim, tá passando pra 
mim. Então a visão era mais restrita eu acho, até da atividade. Hoje você tem atividades, por 
exemplo, que tem as oficinas inseridas, você tem bate papo, a gente trabalha muito com 
especialista que vai junto, essa visão não era uma coisa comum na época. Era mais o turismo 
convencional. 

Entendi. A penúltima essa, como eu tô tratando das duas regionais, eu pergunto: existem 
diferenças entre o Sesc-Rio e o Sesc-São Paulo? Se existem, quais são? 

Eu tive contato só na época da Silvia. Anteriormente a ela eu não tive contato nenhum. Na 
época dela, ela teve uma aproximação com a gente e a gente trocou muita coisa, 
principalmente com a Flávia, essa parte operacional a gente trocou um pouco. Eu acho assim, 
a diferença nessa época é que eles faziam passeios, muitos passeios de um dia a um custo 
muito baixo. Se não me engano, 5 reais, 10 reais. Eles tinham uma outra visão de atendimento. 

A época da Silvia foi inicio dos anos 2000 né? Até 2008 se não me engano. 

Quando que eu conheci ela...? 
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Ela me acolheu, foi bem legal, ela me acolheu no mestrado também. A dissertação foi sobre o 
Turismo Jovem Cidadão. Ela foi ótima. 

Ela tá onde agora? 

Eu acho que ela saiu do Sesc-Rio.  

Não, que ela saiu faz um tempo.  

Não sei aonde. 

Eu a conheci em 2005 mais ou menos. 

Posso até retomar o contato com ela pra ver se ela me concede uma entrevista. Lá na regional 
do Rio tá mais complicado de encontrar as pessoas. Tá mais fragilizando agora... 

É. O próprio DN, não tenho conversado muito com o DN. 

O DN tá mais aberto, tá mais tranquilo. Me acolheu bem.  

Quem que é o seu contato... 

No DN, a Patrícia me acolheu lá na biblioteca que eu fui duas vezes. Falcão conversou comigo, 
legal. Ainda não entrevistei eles formalmente não, mas vou marcar agora nesse final do ano. 

 

O entrevistado solicitou a interrupção na gravação. 

  

Eu sou turismólogo também e adorei trabalhar no Sesc-Bertioga com um monte de gente 
diferente, veterinário, biólogo, educador físico, educador artístico. Achei maravilhosa essa 
troca.  

Na época do... que você trabalhou... 

O gerente era... O Nelson tava saindo e tava entrando o Neto. O Nelson eu cheguei a 
encontrar, já tava entrando o Neto no meio da temporada. E o setor de programação era o 
José Henrique.  

Ah o José Henrique.  

Tá aqui? É? Vou falar com ele. Deve tá em reunião, trabalhando...  

A gente dá uma...  

Pô, não vejo ele há um tempão. Vê se ele lembra de mim ainda. 

Mas o Nelson foi gerente também, o Barbosa deve ter falado isso. Ele foi gerente do Paraíso... 

Eu quero entrevistar o Nelson, o Barbosa e o Dionino me falaram que é uma pessoa também 
importante pra entrevistar. 
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É, porque ele pegou... Quando eu entrei no Sesc, ele era o gerente do Roosevelt. Ele foi o 
segundo gerente de lá. Então talvez ele consiga te falar do anterior. Quando o Barbosa foi, o 
Barbosa vai junto comigo, na verdade. Eu entro de estagiária e ele assume a gerência adjunta 
né. Então ele também não tem essa vivência anterior. 

Legal, vou entrar em contato com Nelson. A última pergunta. O que é turismo social, em sua 
opinião? 

Risos. Eu acho assim... Eu fui fazer turismo por causa de uma experiência que eu tive no 
colegial. Desses turismos pedagógicos mesmo. E eu fiquei impressionada que quando eu voltei 
dessa viagem, essa viagem específica foi sobre biologia marinha em Ubatuba. E eu fiquei 
impressionada que eu voltei dessa viagem e eu lembrava os nomes científicos das coisas, eu 
tive experiências de mexer, de manipular os animais né, de ver coisas de mangue, que eu 
falava ‘’Cara, eu tô um ano inteiro estudando isso e não consigo decorar, e aí eu fui numa 
viagem de dois dias e voltei muito mais enriquecida do que todo esse tempo que eu tô 
estudando’’. E foi isso que me motivou. Pra mim turismo é a melhor forma de aprender. E pra 
mim turismo social é isso, é a melhor forma da gente aprender alguma coisa e é a melhor 
forma de você ter contato com as pessoas. Porque quem tá fazendo esse tipo de turismo, eu 
acho... Não é falar que é uma pessoa diferenciada, mas nesse momento ela tá com uma 
perspectiva diferenciada do consumo. Ela tá com uma perspectiva de realmente querer 
conhecer as coisas e de querer conhecer não só por quem tá transmitindo, mas também pelas 
pessoas que tão juntas. Então eu acho que turismo social pra mim é isso. É você poder, no 
ponto de vista então agora de quem faz né, é você poder proporcionar às pessoas um 
momento de aprendizado, que eu falei lá atrás, de uma maneira muito prazerosa. E que não 
tenha relação direta com o consumo. É uma relação de consumo, a gente sabe que as 
pessoas gostam de comprar, eu também quando vou em algum lugar quero comprar um 
artesanato; não é que eu quero sair dessa mundo capitalista, não é isso, mas que é uma visão 
diferenciada, e muitas vezes eu falo ‘’Ainda bem que eu estou no Sesc’’. Porque, hoje em dia, 
eu não conseguiria trabalhar no mercado eu acho. Se eu saísse daqui, só se eu fosse pra área 
acadêmica, porque essa coisa é muito... 

...Se eu lembrar de alguma coisa eu te falo.  

Tá. Mas ficou perfeito. 

 Sabe que tem um projeto que a gente fez uma época, eu vi que você tava olhando aí e eu 
lembrei, que foi muito interessante assim, pelo resultado também que ele trazia. A gente fez um 
convênio na época com a Secretaria da Cultura do Estado. Era assim, a prefeitura tinha que 
pagar um ônibus pra vir pra cá e a gente ia visitar alguns dos museus, e o Sesc fornecia o 
lanche, os monitores, uma camiseta e um boné, e era incrível porque se você pensar naquele 
interior, praia, as crianças ficam super felizes, é uma coisa... Agora, sei que elas ficaram muito 
felizes de visitar os museus aqui, e que às vezes elas viajavam 8 horas, muito longe... 

Interessante. 

É, e depois o convênio findou. É troca né, governo. 

Foi quando? 
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Ah, eu pego lá pra você, mas é desses projetos bem antigos assim. Mas era muito bacana. 
Então a gente às vezes tem uma visão muito limitada, eu acho, do que as pessoas gostam, 
tende a menosprezar um pouco. 

É, isso de não gostar de qualquer coisa. 

Uma outra coisa também que eu achava muito interessante. Uma vez eu atendi uma senhora, 
até um roteiro que a gente faz que chama Ligação São Paulo. Porque quando a gente faz 
esses roteiros étnicos, como a gente chama. A gente tenta colocar a música, a cultura, a 
religião. Então naquele dia, centros culturais, alguma coisa assim. E ela era uma descendente 
de japonês. Quando eu fui pra minha casa, eu comecei a perguntar pras minhas amigas se 
conhecia, ninguém conhecia. Elas tinham que conhecer... aí eu fui ler ‘’Coração de Estudante’’, 
aí eu fui ler ‘’Shogun’’... 1 ano depois, eu sou uma entendida em Japão e imigração japonesa e 
tal. Eu falo, então como uma fagulha, que a gente nem sabe que vai gerar alguma coisa, né, às 
vezes aquela fagulha que faz com que se estabeleça outras coisas pras pessoas. As pessoas 
se encontram. Não é pra encontrar o outro. Quando eu comecei a trabalhar com alteridade, foi 
muito difícil pra mim no começo. Hoje eu acho isso tão claro, as pessoas viajam pra si né? 
Quando elas voltarem, elas entenderem um pouco melhor de si. Elas não tão... a gente 
conhece as outras culturas, mas a gente vai sempre comparando e aí que a gente vai dando 
significado pra nossa. E é mais ou menos isso que eu falei do Sesc, quando a gente vai pra 
fora que eu entendi a importância maior do Sesc. 

Você deu uma distanciada pra poder olhar pra dentro. 

É. Então eu acho que o turismo tem muito disso também, nessa natureza das pessoas. 

Perfeito. Ótima entrevista. Deixa eu te perguntar. Eu preciso muito da ajuda de vocês, da sua, 
da Ana Cristina, da Silvia... Eu queria muito poder entrevistar as pessoas que viveram, essa 
seria quase que uma segunda etapa da pesquisa, fazer a cola né. 

Os viajantes? 

Os viajantes, é. Os antigos, principalmente os já velhinhos que viajaram lá, viajam há décadas 
pelo Sesc. Como que eu posso fazer pra ter o contato deles? 

Então, essas pessoas que tão aqui, eu acho que seriam um ponto de partida. Porque elas já 
foram nessa perspectiva, pessoas que gostam muito de viajar... 

Já tem já anos e anos com Sesc? 

Você assistiu os depoimentos já? Que a gente tem um videozinho de 15 minutos? 

Não, não. 

Eu vou pegar pra você.  Eu acho, que talvez a Ana seja melhor. Porque ela tá hoje na prática, 
então ela sabe as pessoas a quem indicar. 

Ela quase conseguiu um senhor pra mim lá, 

O seu Sidney.  

É isso, naqueles dias, mas acabou que não encontrou com ele. 
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O seu Sidney, ele é uma figura assim. A gente, todo mundo conhece, todo mundo gosta dele. 
Foi muito engraçado, porque ele teve um problema de saúde uma vez na excursão e a gente 
fez de tudo, deu um monte de remédio... E na época a gerente não conhecia, ela tava pouco 
tempo com turismo e ela não conseguia entender porque a gente tinha feito tudo aquilo. Ela 
falou: “Mas isso é responsabilidade da família...” Não, é seu Sidney, não, é seu Sidney... Todo 
mundo que chegava lá falava ‘’É o seu Sidney’’ (Risos). Então, ela ficou apaixonada por ele 
também, porque ele é uma figura. E ele fala, ele ficou viúvo e ele já falou isso diversas vezes. 
Ele fala que o que salvou ele da depressão foi ele ter começado a fazer ioga no Consolação e 
turismo lá no Paraíso. 

Que legal. Seria uma ótima entrevistar ele. 

Isso ele fala. Ele fala pra qualquer pessoa em qualquer momento que você tá, ele fala isso. 

Seria perfeito se eu pudesse entrevistar ele. E mais gente assim. 

E ele é uma pessoa muito ativa, assim, hoje ele tá com 85 anos talvez, mas ele fica de ponta a 
cabeça, ele faz tirolesa, ele trabalha até hoje, então ele só pode viajar em feriado e final de 
ano... 

Que legal, super ativo. 

É, super ativo. E ele convida as pessoas pra jantar na casa dele. Então eu fui com essa minha 
gerente, depois de todo o ocorrido e ele foi lá agradecer. Levou um buquê de rosas pra ela. Ele 
é um homem muito antigo, daqueles super cavalheiros. Ele nos atendeu assim de terno e 
gravata e um avental porque ele tava preparando o jantar e ele foi mostrando os álbuns pra 
gente, todo sistematizadinho, e aí mostrou um álbum que estava escrito assim: ‘’Filhos e netos 
adotivos’’. Você vai abrindo e a maioria das pessoas são funcionários do Sesc. 

Legal. 

São pessoas que foram, ele falou que teve gente que foi até morar com ele porque tava 
mudando e ficou um mês lá com ele... Então ele conseguiu, socialmente né? E é isso, as 
pessoas amam ele de paixão. Ele é uma graça, um homem maravilhoso, como homem mesmo 
sabe? De ser interessante. Ele conheceu muitas mulheres... Ele deve estar com 85. Ele faz uns 
mapas à mão... não sei se aqui tem... Ó. 

E aí tem o depoimento dele? 

Tem. Ele coleciona areia dos locais... A casa dele é isso. Pedras e areias das praias que ele 
foi...  

Você tem isso digitalizado?  

Isso quem mandou pra mim foi a Ana.  

Pô, seria ótimo!  

Eu vou ver com ela se ela tem, deve ter né. 

Ela tá de férias né, quando ela voltar eu mando um e-mail pra ela. 
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Posso até dar uma olhada se tem em alguns dos... 

Pô, vai ser legal...  

Essa dona Heloísa aqui, ela é um barato também, ela é bem de vida, tem um status social 
bom. E ela também ficou viúva, viajava pro mundo inteiro. E sempre falava assim: “Tenho uma 
reclamação pra fazer com você. Não consigo mais viajar com outro lugar, só consigo viajar com 
o Sesc”. Ela falava isso pra mim. ‘’Já sei Dona Heloísa, a senhora vai reclamar comigo’’ 
(Risos). E ela é uma senhorinha, já tem dificuldades. Às vezes ela ia fazer algum roteiro, eu 
falava: ‘’Dona Heloísa, esse roteiro não dá pra senhora fazer, tem muita caminhada e tal’’. “Eu 
fico no ônibus, mas eu não vou ficar na minha casa.” (risos) E ela ficava, era um barato e ela é 
boa, de bem com a vida... ela é isso aqui mesmo. Essa é uma estrangeira bem paradinha... 
Esse aqui, seu José Paga, ele é um francês com umas ideias humanistas muito avançadas pra 
um senhor da idade dele, vegetariano, sabe? São muito interessantes as pessoas. 

Muito, nossa! É muito legal. 

Tem contato com pessoas muito interessantes.  

É, eu imagino. Muito, toda hora né, deve ser muito rico.  

É porque, eu acho que do ponto de vista de quem trabalha é um pouco diferenciado, do ponto 
de vista de quem vai também é um turismo um pouco diferenciado. Porque tem gente que 
gosta, ‘’Eu vou pra Blumenau eu quero ver porcelana, quero ver malharia. Então eu não vou 
viajar com o Sesc, porque não é... o Sesc não vai me levar lá e eu vou ficar frustrada’’. Então 
você começa a trabalhar também com... 

Eu quero muito entrevistar as pessoas que viveram, que vivenciam o turismo com Sesc, vai ser 
ótimo pra pesquisa. 

Mas isso que eu falei, quem é interessante você perguntar é quem tá na prática ainda. 

Eu vou falar com a Cristina. Você teria mais alguma coisa... fala...  

Tem uma pessoa... que você teria que falar também. Alguém já te falou do Roque? 

Não. Rocky igual o Rocky Balboa? 

Roque dos Santos, com q. Ele se aposentou faz um mês. Ele foi guia de turismo do Sesc 
durante 25 anos. E ele é uma pessoa muito bem-humorada. Ele foi faxineiro no Sesc e foi fazer 
curso de guia, foi fazer história. É uma história de vida muito bonita e ele tem esse contato com 
as pessoas também. Ele poderia te falar da atividade em si, do que acontecia, te dar esse 
feedback do momento que tá acontecendo a excursão. 

Ai, me dá o contato. Você tem? 

Eu tô esperando. Então como ele aposentou, ele mora em Praia Grande. Mas eu pedi até pra 
gente mandar uma lembrança pra ele e tal. E eu trabalhei muitos anos com ele. Eu gosto muito 
dele, é uma pessoa ... e eu gostava muito de viajar com ele. Eu falava que ele era meu guia 
predileto, porque ele num é uma pessoa extremamente inteligente e conhecedora mas ele 
tinha um feeling com as pessoas assim, uma empatia, ele sabia dar bronca, sabia como 
conduzir... 
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Entrevistar um guia com tanta experiência assim... Acho que o Pina me deu umas dicas de 
alguns guias, já o Roque não. 

Ele acabou de sair. Eu trabalhei muitos anos, trabalhei 15 anos com o Roque. Ele é uma 
pessoa muito interessante também. Você rola de rir. Não tem lugar que tenha mais causos que 
o turismo.  

É, imagino. 

Causos tristes e felizes. Mas os tristes depois eles viram história.  

Você teria talvez um arquivo com perfil dos usuários desde o inicio, desde tempos atrás? Eu 
acho que o recorte da minha pesquisa vai ser 79, se não vai ficar muito extenso. Mas eu ainda 
preciso discutir isso com minha orientadora. Você teria alguma coisa assim, um arquivo com 
perfil dos usuários?  

Perfil é idade, sexo... Eu tenho sim. 

De 79 pra cá. 

Então, não. É informatizado. Com certeza, eu acho que eu tenho desde 90. 

Seria legal. 

Mas você me confirma, porque não são dados que tão sistematizados assim como você tá me 
falando, eu vou ter que ir caçando em documentos antigos. 

Se você quiser ajuda, eu sou bom de fuçar em arquivos. 

É? Porque a gente fazia... Te interessa os locais também? Os roteiros em si? Quer ver ó... 

Você quer uma água, Bernardo? 

Eu aceito sim. 

Esse aqui é aquele projeto que eu falei pra você do turismo com a Secretaria de Estado da 
Cultura. Então a gente fazia alguns roteiros... É bem assim, eram as coisas em São Paulo, mas 
eu acho que o que era interessante era isso, que as pessoas ganhavam... Às vezes era a 
primeira vez que esses estudantes tavam saindo né? Então era bem... 

Esse negócio dos roteiros que talvez possa ser interessante pra pesquisa, se houve uma 
mudança, não sei se antes era mais organizado, viagens e agora são passeios de um dia ou 
dentro da cidade. Antes era alguma coisa de porcentagem assim acho que poderia... Se 
tivesse seria bem legal. 

Eu tenho por quantidade de roteiros que a gente fazia. 

Acho que pode ser. 

Isso daqui a gente tá digitalizando. Aqui ainda num tinha acervo. Esse aqui já é antigo, mas a 
gente tem o outro que tem as excursões realizadas, depois a gente tem aqui os passeios. Os 
passeios são implementados a partir de 96 e o que eu tenho é isso aqui. Por isso te falei se te 
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interessa, eu acho que não, mas... A implantação desses passeios foi em 96, fui eu e o 
Barbosa.  

Lá no Roosevelt? 

No Paraíso já. Porque eu vim com a ideia... Você conhece Mario Jorge? Funcionário Jorge 
Pires? 

Conheço. 

Ele foi meu professor na faculdade. Eu também fiz uns roteiros com ele aqui em São Paulo, 
aquela coisa de visita técnica né, e eu comecei a perguntar pras pessoas ‘’Ah, você já foi no 
Museu de Arte Sacra?’’. Fiquei apaixonada pelo museu e ninguém nem sabia onde era, quê 
era aquilo e a gente nessa de conversa assim e tal, ele ‘’Ah, eu vejo que o pessoal de São 
Paulo não conhece sua cidade, mas se a gente pensar...’’. E a gente começou a falar ‘’A gente 
podia fazer roteiros aqui em São Paulo’’ ‘’Ah, mas só pra vir as pessoas?’’ Não. A gente pode 
fazer roteiro aqui pra São Paulo: “Você não conhece sua cidade?’’. Quando a gente fala é 
muito óbvio, mas num tinha uma única agência que fazia isso. 

É bárbaro. Barbosa falou, tinha uns trocadilhos... 

DiverSãoPaulo e DiverCidades. 

Muito legal. 

E aí que a gente começa a fazer em 96 então. A gente começa a fazer esses roteiros e eles 
eram altamente subsidiários. Eles custavam 5 reais, que era pra incentivar, falava assim ‘’Ah, 
as pessoas não vão querer ir num lugar que elas acham, teoricamente, que elas já conhecem’’. 

Passam mas nunca parava pra conhecer. 

E aí já começa ter uma procura sim por isso e a gente começa a aumentar, em 98 veio aquele 
problema lá de São Carlos que é quando ali do Paraíso então, passa pras outras unidades 
começar a fazer também. E foi interessante, a gente fez uma reunião, foi em Bauru, nesse ano, 
a gente sempre fazia reuniões em alguma unidade né. E o Barbosa ligou pra essa pessoa , que 
chamava Cartesini, Luis Carlos Cartesini, e falou assim ‘’Olha, a gente vai fazer a reunião do 
turismo aí e eu quero um roteiro de meio período na cidade’’ ‘’Você tá louco? O que tem aqui 
em Bauru aqui pra fazer né?” E ele contratou então na época um historiador e ele montou um 
roteiro de meio período assim, que a gente foi fazer. Eu nunca soube que tem pinguinário em 
Bauru. Acho que era o único do Estado ou o segundo do Estado, né. Tem a parte de pousos. 

Entrevista interrompida pela Sílvia Hirao 21min35s até 21min50s. 

E aí então, fica essa piada que Bauru não tinha nada e ele conseguiu montar um roteiro 
bacana. E a gente começa a falar ‘’Olha, a visão, a gente tende a menosprezar demais as 
coisas que a gente conhece achando que todo mundo conhece e que ninguém tem interesse’’. 
Então foi nessa época. 

Legal. 

Acho que por local...Porque eram coisas muito internas, viu Bernardo. A escolha dos locais 
nessa época principalmente, elas eram muito subjetivas, era mais ‘’Já que eu tenho um 



350 

 

equipamento do SESC em Blumenau, então eu vou pra Blumenau’’.  Acho que não tinha um 
pensamento muito... 

Eu acho que seria legal a pesquisa, saber se mudou o perfil. 

Esse projeto que você tá me falando, eu tenho ele aqui. Esse do DiverSãoPaulo. Tá aqui pra 
eu digitalizar ele também. 

Seria ótimo, eu vou te mandar um e-mail pedindo então. Um e-mail pidão (Risos). 

Isso aqui é uma raridade. Parei pra digitalizar pra mandar. Foi nos 50 anos do Sesc né. Aqui é 
assinatura do Barbosa. 

Legal. 

O FériasSesc é porque eram dois projetos juntos. Esse FériasSesc’ era voltado pra crianças, 
então durante três dias na semana a gente levava pra Itaquera, Interlagos e Bertioga, crianças 
de 8 a 12 anos, se eu não me engano. Porque a gente falava que as crianças estão de férias, 
mas os pais não estão. Então a gente fica com suas crianças por um tempo. Era bem bacana. 
A criança dá uma alegria na unidade que é muito engraçado, uma bagunça. 

O trocadilho é muito legal. 

Esse era meu, o DiverCidade e DiverSãoPaulo. Porque antes chamava ‘’Passeio Regional’’, 
que era do Nelson. Eu odiava esse nome (risos). 

A expressão não está usando mais. 

Então, quando a gente vai pra Paulista, que tem uma reunião que o Barbosa sai, a gente fez 
uma reunião, na época era a Elisa a gerente e a gente mudou algumas coisas. Então com isso 
ficou ‘’Por dentro de São Paulo e “Por perto de São Paulo’’. 

Ele falou comigo que gostava tanto das expressões. 

Eu gostava também. Durante muitos anos ainda falei, porque ninguém fala ‘’Por dentro e por 
perto’’, todo mundo fala ‘’Por dentro e por fora’’ (Risos). Só que agora a gente ampliou, chama 
‘’Por dentro de sua cidade’’. Porque este modelo tem em Bauru, tem em Campinas, tem em 
São Carlos. 

Legal, muito legal. 

Você vê hoje em dia é um projeto muito simplório até. 

Mas simplesmente perfeito e inovador né. 

Mais inovador na época foi a questão do subsídio, porque aquilo que te falei, a gente ainda 
tava naquela época que o turismo não podia dar déficit também e quando a gente lança um 
roteiro custando 5 reais, ele era muito subsidiado né? Cinco reais é 200 reais num ônibus 
lotado. 

Sempre lotado, sempre teve muito volume de gente? 

Não. Pros passeios em São Paulo não. A gente teve que conquistar bastante. 
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Correr atrás de gente. 

A gente saía com 25, 30... Mas as pessoas tiveram que se acostumar com a ideia. A gente fala 
que a formação de público, que quando você começa a trabalhar, por exemplo, Quilombo de 
Ivaporunduva. Hoje em dia todo mundo sabe o que que é quilombo, o que é Ivaporunduva. 
Agora a gente faz há uns 6 anos talvez, a primeira atividade que teve as pessoas nunca tinham 
ouvido falar. Então a gente já sabe que também a primeira, a segunda, terceira, vão ser com 
uma captação, uma prospecção muito forte em cima desse público. O que gera depois é eles 
fazendo a propaganda entre eles. Não é a gente, a gente pode investir muito em folheteria, em 
informação, mas não dá tão certo. Depois que você começa a fazer que eles próprios... e uma 
coisa que eu percebi depois, porque depois a gente começa a fazer uns roteiros bem malucos 
assim, Roteiro do Lixo. 

Barbosa comentou um do cemitério, um cemitério grande. 

É, do Consolação que a gente faz. A gente chama de Arte Tumular. Esse do lixo eu fiquei com 
bastante receio assim, de como as pessoas receberiam. Chamava ‘’Do descarte à arte’’, o 
trajeto do papel. Então desde o momento que você descarta o papel, a gente foi numa 
cooperativa e depois a gente foi numa ONG que trabalhava com deficientes mentais na 
reciclagem do papel, né? 

Muito educativo. 

Só que eu falava, era um roteiro sujo, fendido né? E eu não tive uma única reclamação. Só que 
eu comecei a perceber isso, esses roteiros muito estranhos ou que a gente não acha muito 
convencional, quem vai é quem já foi pelo Sesc. Porque a gente achava que ia conquistar 
novos públicos fazendo isso e ao contrário. Porque quem já foi, sabe que o que for vai ser bom. 
Quem nunca foi fala ‘’Ah, eu não sei se o roteiro que vai visitar lixão...’’ 

Vai ser algo interessante né? Legal. Eu vou te mandar um e-mail pidão mais pra frente. Com 
esse perfil, essas coisas, acho que pode ser interessante. Se mudou o perfil dos últimos 30 
anos, acho que seria legal pra colocar. 

Eu peguei... É porque eu estou trabalhando com dados dos últimos 5 anos, mais específicos. 
Esses eu tenho mais detalhados, eu pedi até pro pessoal da informática no sistema, aí eu 
tenho mais por faixa etária... 

Houve mudanças nesses últimos cinco? Você chegou a perceber alguma coisa ou muito 
pouco? 

Muito pouco. 

Você acha que eu encontro mudança ou vou encontrar mais um padrão mesmo nos últimos 
trinta e poucos anos? Ou acha que vai ser aquilo: mulheres, idosos mais, até 5 salários ou 
pode ser que tenha uma variação? 

É, eu vou te dar uma visão não muito... Eu acho que vem diminuindo o número de idosos. É... 

Famílias aumentando? 
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Famílias aumentando e adultos. Porque adultos não gostavam muito de viajar em grupos 
mesmo não. 

Adultos mesmo casados sem filhos? 

Mesmo casal e sem filhos. Eles preferem pegar seu carro e ir. Então eu acho que o perfil que a 
gente tem no turismo do Sesc, é o perfil que você vai encontrar nas agências de turismo que 
organizam pacotes. Essa coisa de entrar no ônibus né. A gente tem diminuído o número de 
idosos, eu vou falar o que eu acho, por causa disso que eu te falei, desses idosos que não tão 
disponíveis assim e porque a gente tem investido muito em roteiros de final de semana e 
passeio de 1 dia. A nossa meta é chegar mais ou menos 50% em passeio. Isso que a gente 
quer passar você consegue condensar num passeio, a pessoa tem mais disponibilidade e em 
termos financeiros é mais interessante, pensando nesse público que a gente quer atingir, até 5 
salários mínimos. E um outro formato que a gente ainda não desenvolveu, a gente teve 
algumas experiências, mas a gente quer investir mais: são os circuitos, que são esses roteiros 
curtos de 2 e 3 horas, muitos a pé. Quem tem feito isso é o Sesc-Bom Retiro, porque lá eles 
têm uma dificuldade. Você tá no centro da cidade, num local muito ruim de você parar ônibus 
ali, era uma unidade nova, então é difícil você vir com toda a estrutura do turismo pra uma 
estrutura que está começando a entender onde ela tá, quem é o público né? Então quando a 
gente começou lá, a técnica entendeu que ela ia trabalhar então dessa forma, com roteiros a 
pé... 

Deve ser legal, no centro ali. 

É, eles trabalham muito ali com aquela região da Luz, ela trabalha muito com coletivos. Então 
fala, os trajetos são curtos, mas você não vai só pelo trajeto, você vai pra ver... Tem um 
roteirinho, Bernardo, que é o roteiro mais simples que eu já vi e ele dá um resultado que eu só 
consegui entender com o retorno das pessoas. Ele chama ‘’Postagens de lalala’’. Geralmente a 
gente faz esses roteiros quando a gente inaugura uma unidade, por causa dessas dificuldades. 
Como é que você vai pegar uma unidade, já tem que contratar ônibus, guia, onde que eu vou 
fazer... então... E a gente fez lá no Bom Retiro e o roteiro é assim: ele vai conduzido por uma 
arte-educadora e por um historiador que estuda anteriormente aquela região, então você faz 
um passeio de mais ou menos de uma hora, que ela vai contando coisas sobre a história da 
cidade, sobre aquele bairro e se tiver algum atrativo ali físico também, e pede pra ir 
observando. A educadora vai dando uns toques, pra você ir observando algumas coisas, 
detalhes, tirando algumas fotos. Depois você retorna a unidade e faz um cartão postal do que 
você viu. Então você vai ter uma bancada imensa de guache, canetinha, pincel, impressora pra 
quem quiser imprimir sua imagem, e você tem mais ou menos uma hora, uma hora e meia pra 
produzir isso. Ele é muito simples, eu tô contando pra você, pra você ver que ele é... E essa 
arte educadora, antes de você começar a produzir o postal, ela conta a história do postal, ela 
mostra algumas imagens, então têm algumas sacadas aí. Mas o que que eu percebi? Durante 
a manufatura do postal as pessoas vão conversando: ‘’Alguém tirou foto daquele lugar?’’ ‘’O 
que era aquele lá mesmo que eu quero escrever aqui?’’ “Como chamava aquela igre... Aah é 
Nossa Senhora do Bonfim, num sei o que lá”. Então eu percebi, e a gente posta depois esse 
postal. Que é uma coisa que as pessoas não fazem mais, que é mandar postal. Então eu falo 
assim, ela é muito simples e uma outra coisa que a gente começou a perceber, por exemplo, a 
gente  fez uma que foi em Santo Amaro. Santo Amaro é uma região até de atrativo muito 
complicado. Então a gente segurou muito na história de Santo Amaro, que era um outro 
município né... E a gente recebeu um depoimento, a gente chama de ‘’depoimentos bacanas’’, 
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aqui na Gepse a gente chama assim, de senhora que foi fazer esse roteiro e que no meio do 
roteiro ela começou a contar como ela conheceu o marido dela naquela praça onde eles 
estavam, que a gente fala do protagonismo do turismo. Então, naquele momento ela começou 
a conduzir o roteiro. E aí ela começou a falar das lembranças dela de criança, de como era 
aquele espaço e aí ela manda um e-mail falando de como essas lembranças fizeram bem pra 
ela, como foi boa a receptividade do grupo em ouvir essas memórias dela. Então eu falo, você 
vê que a atividade ela é simples, na montagem... na operação dela não é simples, mas ela tem 
uma coisa forte que é você mexer com a memória das pessoas. 

Legal. Um princípio interessante. 

Então é isso que a gente pensa hoje em dia. De a gente começar a ter esses roteiros mais 
curtos, usando transporte público. Lá na Paulista a gente fazia muito roteiro usando o metrô, 
porque você tá ali na porta do metrô. Era muito engraçado. Você imagina a gente com as 
velhinha? Só de andar no metrô em grupo já é uma coisa...  

Diferente.  

E a gente andava, esses roteiros a pé, também desmistificava um pouco essa coisa, que as 
pessoas aqui em São Paulo têm lugares que não andam a pé. Nunca passaram a pé, tem 
medo e tal. Só que você tá no grupo, o grupo protege. Então eu ouvia aí: ‘’Eu moro há 50 anos 
em São Paulo, eu nunca passei aqui a pé’’; e a visão que você ali a pé não é a que você tem 
no ônibus. Você vê outros detalhes, você sente o cheiro, é outra coisa. 

O Barbosa tava contando da Paulista, vocês montaram um na Paulista pra olhar pra cima né, 
ver os prédios, saber a história.  

Agora a gente tá discutindo o prédio. Ele tá reformando e vai ser uma unidade lá de novo. Isso 
a gente tá defendendo assim que tenha esse observatório, vai ter né. Mas a gente quer dar 
uma qualificada nele, que tenha talvez um áudio que você consiga acompanhar ou um mapa 
mesmo. A gente tinha aquele mapinha mais simples, mas que tem um pouco mais de 
informações, que a qualidade da luneta seja mais precisa assim... 

Legal, perfeito.  

É isso.  

Obrigado, valeu mesmo. Desculpa tomar o seu tempo. 

Ah, esse aqui é umas fotos de Bertioga. Você conhece essa pessoa? (Risos). Eu trouxe por 
causa das fotos do Bertioga. Quando eu fiz faculdade não tinha computador Bernardo...  

Você fez com 2 anos de idade, a faculdade né? (Risos) 

É. Infelizmente não. Será que eu tirei as fotos daqui? Vishi, eu trouxe pra te mostrar mas não 
tá, sumiram. Alguém arrancou. 

O que era? 

Era umas fotos de Bertioga. Mas muito antigas, assim. 
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Tem uns quadros lá no Sesc-Memórias bem legais. Uns quadros de Bertioga antigos, acho que 
de uma unidade bem antiga, uma casinha assim, escrito Sesc. Vou botar essas fotos na tese, 
fica legal né? Ilustra bem. 

Aquele logotipo. Povo chamava de ‘’franguinho’’, esse aqui. Aqui aquele chapeuzinho que 
parecia um franguinho (risos). Nunca tinha percebido. Mudou né? Agora já é outro. 

Agora vocês estão com uma unidade visual no Brasil todo, ou não? Cada regional tá tentando 
fazer isso né? Legal isso. 

É. Porque o Sesc ficou muito tempo se regionalizando. Era o Sesc-São Paulo, era o Sesc-Rio, 
o Sesc-Minas né. E como é uma entidade nacional, acho que ele perde a força. As pessoas às 
vezes não pensam que tem Sesc em outro lugar, em outro Estado, então eu acho que é 
interessante que seja feito dessa forma. Beleza. 

Assim Bernardo, quem você for lembrando também... Porque é o que eu te falei, eu sou muito 
mais da prática, assim do que como era feito, do que essas coisas mais conceituais assim né. 

Foi perfeito. Até agora, não conta pros outros não, mas foi uma das melhores entrevistas. Do 
Barbosa também foi muito legal, ontem o Dionino também, trouxe muita coisa. Vocês que 
viveram, já tem uma experiência ampla, pra minha tese é perfeito. Quase pegar o que vocês 
falam e colocar na tese. 

O Dionino falou do Rio? Da experiência dele no Rio? 

Falou. Isso foi bom até, essa última pergunta, a diferença entre Rio e São Paulo, ele 
desenvolveu bem, foi bem legal. 

Pra gente assim, aqui em casa né, foi um motivo de orgulho quando o Dionino vai pra lá. 
Porque falam de alguma forma, foi chancelar que São Paulo estava fazendo um trabalho bom 
né? 

Profissionalismo aqui né? 

É. Porque se ele se aposenta daqui, é chamado pra ir pro Rio né? 

Foi diretor geral né?  

Diretor geral. Exatamente. 

Foi o presidente lá que chamou, foi ideia lá do pessoal do Rio? 

Então, quando a gente ficou sabendo que ele ia pra lá, a gente ficou muito feliz e de saber que 
algumas ideias nossas poderiam ser disseminadas lá. Porque tem muito disso também, que 
ideia que você tem. É que você não tá estudando Minas. Porque Minas é completamente 
diferente. Minas, por exemplo, eles investiram muito forte nos equipamentos de hospedagem e 
pro emissivo, eles tinham uma agência contratada do Sesc, terceirizada. Então era um modelo 
pra gente completamente atípico do que a gente fazia. A gente acha sempre que a 
terceirização ela traz a perda. E foi a forma que eles... 
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Eu fiquei hospedado uma vez, quando fui fazer mestrado, fiquei hospedado no Venda Nova. 
Achei tão vazio. Além de ser meio estranho, aqueles muros altos. Nem comento isso, mas 
achei vazio pra caramba. 

O dia que eu entrei em Venda Nova... 

Campo de concentração, lembrava. Cá entre nós... 

Primeiro o mato tava avançando assim. Eu falava: como é que pode deixar uma unidade 
chegar nesse, muita folha no chão... Sabe essa coisa de falta de cuidado. Eu falava assim: por 
que você tá dentro de uma unidade e cada chalé tem muro?  

É, pois é.  

Você já tá dentro de uma unidade. Muro com portão.  

Com cerca, com caco de vidro alguns. 

E tudo cinza, as construções eram metade pintadas de cinza, aquela coisa triste, um café da 
manhã de chorar, de sujeira sabe, vai ficando migalha de pão, migalha de pão, migalha de pão 
e que ninguém tira aquilo. Porque é cuidado, você tem que está o tempo todo ali. 

E tem potencial, a área é bonita, se fosse bem cuidada, uma arquitetura legal, tinha potencial. 

Agora eu acho que eles vão mudar de novo. Agora, então, eles tão com movimento contrário. 
Saiu um diretor regional, entrou um outro que parece que é novo, tem outra visão. Eu tava 
conversando, porque eu tinha muito contato com o responsável, com o coordenador de turismo 
de lá, que inclusive tinha saído do Sesc e ele me ligou falando que tava voltando, que ele ficou 
uns 10 anos fora do Sesc. E ele tava falando dessas diferenças, porque tinha coisas que ele 
num aceitava, da forma que era conduzida. Se você tivesse estudado lá, você ia ver um 
modelo... Mas não era o melhor modelo.  

Bom, o pessoal tem me falado que o Rio Grande do Sul é legal, acho que você chegou a 
comentar que a regional do Rio Grande do Sul faz um trabalho legal e acho que o Barbosa 
falou, o Scaranci, e mais alguém que eu não lembro agora. ‘’Porque você tá falando do Rio? O 
Rio começou a fazer turismo há pouco tempo, não tem muita coisa e tal’’. Mas é meio que uma 
proximidade, sou do Rio... Mesmo que fique discrepante na comparação, tem que falar. 

Exatamente. Até porque tem uma história, porque que eles começaram a fazer agora? Tem 
toda uma história deles. O Rio Grande do Sul, ele tem um modelo assim, ele centraliza. É 
como se ele tivesse uma grande equipe também, de operacionalização desses pensamentos e 
eles é que colocam nas unidades o que cada uma vai fazer. Que também a gente acha assim, 
não sou contrária a essa ideia, mas de um outro ponto de vista, você tolhe a criatividade. 
Porque o que que você faz? Além de ficar arbitrário, você começa a repetir muito as coisas. A 
gente não tem a intenção de ficar repetindo, de desenvolver um e ficar trabalhando aquele. A 
gente tem a intenção que a pessoa passe por vários diferentes né? Então eu tenho que tá 
sempre pensando no novo. E como é que eu vou pensar o que é melhor pra Rio Preto? Eu não 
conheço a região né. Essas especificidades regionais... 

Tem que ir lá, tem que conhecer. 
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É, porque, por exemplo, São Paulo você vende roteiro rural até debaixo d’água. Pode colocar. 
Vai vender um roteiro rural em Catanduva, em Rio Preto, Birigui. Não vende. Eles tão no 
ambiente rural. Então eu acho difícil você ter essa visão tão ampliada pro Estado todo assim. 
Isso não é uma crítica, tô falando até porque a gente já pensou nesse modelo aqui. Mas aí eu 
acho que ele perde, talvez ganhe uma segurança operacional, que é tudo mais formatado. 

Mais prático né?  

É. Assim, com fornecedores muito específicos, com os contratos comerciais talvez mais 
estabelecidos. Mas eu achei que você perde a parte conceitual né? 

Verdade. 

Por exemplo, a menina de Birigui, ela fez um roteiro sobre o MMDC, porque o Miragaia era de 
Birigui né? Eu jamais saberia isso, jamais faria esse roteiro pra Birigui. 

É verdade. Do Paraná é legal? Falaram também que do Paraná tem umas coisas 
interessantes, acho que foi o Marcos que comentou. Não dá pra falar de todos né, eu tive que 
escolher dois. 

Eles têm mais ou menos esse modelo do Rio Grande do Sul que eu tô te falando. Eles 
desenvolvem. Eles têm lá o Sesc-Esquina, que é o paraíso. É uma unidade que... Só que lá 
eles vendem passagem aérea também. Eles têm um convênio. Você vê que cada um foi 
buscando um modelo um pouco diferenciado. 

O Sesc-São Paulo não dá pra deixar de falar, não dá. 

É. Esses outros assim, Mato Grosso, Bahia, Alagoas, esses que eu conheço um pouquinho 
mais, eles têm mais esse modelo de excursão e de ter uma central pra vários locais. Até 
porque eles num têm... Às vezes no Estado inteiro tem 4 unidades do Sesc, né? 

Ai precisa ter pra facilitar... 

É. Aí você vai ver a quantidade de roteiros por ano, por exemplo, o Rio Grande do Sul, há 
muitos anos atrás, não sei como eles tão hoje, mas a gente foi fazer uma apresentação entre a 
gente. Porque a gente às vezes também não tem noção do que o outro está fazendo, é muita 
coisa. E assim, o que eles tinham no ano inteiro, a gente tinha em um único mês na unidade 
Paraíso, por exemplo. Eles apresentaram o projeto de 15 roteiros por ano. E a gente tinha 15 
roteiros por mês. Em termos quantitativos, eu não sei como é que tá hoje lá. Deve ter 
aumentado bastante, eu tô falando uns 8 anos atrás. Mas em termos quantitativos era muito 
discrepante. Eu nem sei, o Rio tá fazendo? 

Eu não sei como é que tá, sabia lá... Desde a dissertação, que foi em 2008, eu acabei me 
afastando um pouco. Até dos serviços que eu prestava de educação pro lazer, jogos 
cooperativos. Eu não sei como é que tá. Eu sei que está frágil o negócio lá. E muita gente boa 
saiu. Gente que era conhecida minha na época da dissertação, até antes quando fazia 
trabalhos lá. Parece que os melhores saíram, os melhores profissionais, impressionante. 

Porque a Patricia falou que tá tendo prova lá, pra técnico do DN. Teve agora. Porque o Luís, 
um deles lá vai sair, saiu na verdade. Então ficou a vaga dele e que eles iam fazer essa prova. 
Não sei como que é. Iam não, fizeram essa prova e eles tão aguardando o resultado também 
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pra ingressar. Mas aí alguém pra trabalhar nessa coordenação. Aí quando eu perguntei do Rio 
ela também foi bem... lacônica.  

É até difícil pra pesquisa, encaminhar. Eu vou tentar dar um gás no final do ano. Porque as 
pessoas estão fragilizadas, não é todo mundo que está disponível e tal. Se continuar assim, 
talvez eu fique só em São Paulo e DN. 

É, porque eu acho que as pessoas têm preocupação no que vão falar né? Porque eu, por 
exemplo, tô falando um monte de coisas com muita tranquilidade. 

É, com propriedade. 

 Porque eu falei coisas muito com a Flávia mesmo, a gente tem que ter muita tranquilidade de 
saber que foi um período, isso é uma evolução e que a gente fez coisas que... Fizemos Porto 
Seguro, a gente não concorda hoje em dia, mas a gente fez. E a gente tem que entender 
porque a gente fez e só não reproduzir. Não posso falar assim ‘’Não, a gente nunca fez, a 
gente não faz isso’’ né? 

Ter um olhar pra reflexão né? Isso é importantíssimo pra qualquer instituição. 

Porque se não você não avança... você fica só escondendo embaixo do tapete. Eu falo que é 
ao contrário, cada coisa que não dá certo, ele tem que ser objeto de muito estudo. 

Quem não deve num teme. Aqui em São Paulo eu estou sendo muito bem acolhido, no DN 
também e eu vejo que teu trabalho é bom. A filosofia, os profissionais. Não sei no Rio como 
que tá agora. 

Quando você começou isso, Bernardo? 

Em 2011. Foi quando eu entrei no doutorado. Mas eu tenho a dissertação que foi em 
2008/2009. Foi sobre o Turismo Jovem Cidadão, um projeto lá do Sesc-Rio. Mas a tese foi 
início de 2011. 2011 eu fiquei mais estudando, terminando os créditos e tal, esse ano que eu 
comecei a pegar firme no campo.  

Você tem até quando pra... 

Tese tem até 4 anos e meio, mas eu quero terminar em 2 anos e meio. Junho do ano que vem 
eu estou pensando... 

Mas você dá aula? 

Dou aula na UFF. No Departamento de Turismo. 

Que matéria? 

Sociologia do Lazer. Tem uma optativa chamada Turismo Social, que eu dei semestre passado 
e vou dar esse semestre, bem legal. Turismo social: fundamentos e ações. 

Que legal. Eu entrei no Sesc, eu nunca tinha ouvido falar de turismo social. 

Sério? Acho que na graduação eu não entrei em contato. Foi na pós com o Luís Otávio aqui 
em São Paulo.  
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E que também, acho que ele falou porque ele tinha uma inserção né? Luís Otávio, você falou 
com ele sobre isso? 

Eu quero entrevistar o Luíz Octávio, eu num tinha pensado nisso. Ontem o Dionino me deu a 
dica 

Porque o Luíz Octávio, ele foi superintendente do Sesc e ele pega bem a mudança, ele sai 
quando sai o antigo diretor regional. E é década de 80. Ele deve saber, e como ele é um 
estudioso de lazer e tal, ele deve saber, quiçá ele deve ter dado até no grupo que... 

Eu vou mandar um e-mail pra ele. De vez em quando eu conto minhas notícias pra ele. 

Fala que você teve aqui, com ele. Ele foi meu professor. 

Ah, legal. Vou falar.  

Eu gostava dele, nossa. 

Ele me orientou na pós do Senac, pós em Lazer que eu fiz aqui. 

Ele é muito crítico né? Eu fui fazer um curso com ele, ele que organizou no Senac, chamava 
‘’Animação Cultural e Recreativa’’. Achava ele muito crítico e ele já não tava mais no Sesc, 
então ele conseguia passar uma visão muito esclarecedora, foi bem interessante ter aula com 
ele.  

Legal, ele é ótimo.  

Então, mais um pra você. É igual novelo, você vai só puxando linha. 

É, eu estou querendo terminar em Junho do ano que vem, mas acho que não vai dar (Risos). 

Mas também é um tratado que você está fazendo. 

Tese é algo grande mesmo, não adianta. Tem que saber cortar, têm coisas que não dá pra 
cortar mesmo. 

Hoje eu tava lendo sobre como os biógrafos fazem, essas sistemáticas, é escrever uma tese 
quase, uma biografia. 

O que você acha, eu tô pensando em fazer um recorte cronológico, pegar de 79, que é essa 
data assim, que o Sesc dá essa mudança filosófica, vai ser melhor. Antes se aproxima do 
Dumazedier, do OITS. Acho que vai dar uma diminuída, desde 46... 

Ah, eu não pegaria não. Eu pegaria a partir de 79 mesmo.  

Acho que eu não vou ter fôlego. Tiro aí duas, três décadas já dá um... 

Até porque assim, opinião própria né? Antes de 79, você tem praticamente Bertioga. Você não 
tem tanto pensamento crítico assim e tem poucos exemplos eu acho. Não é relevante. Citar só 
e num... 

E o recorte espacial, se o Rio continuar difícil, eu fico só com o DN e São Paulo. Queria falar do 
Rio, mas não posso ficar dando soco, murro em ponta de faca. Tenho que caminhar. 
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Então tá bom Bernardo. 

Brigadão mesmo. Valeu. 

Eu vou gravar pra você aqui os depoimentos pra você assistir, aí eu vou ver se eu já consigo 
alguma... eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguma coisa que eu tenho de estatístico pra 
você dar uma olhada, aí depois a gente vai fechando. 

Perfeito. Obrigado.  
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADA - Silvia Eri Hirao 

 

Vou te mandar um e-mail, e-mail pidão (risos)... 

É. Aqui tem a relação de todos os presentes, país por país. Então também é legal pra saber as 
principais instituições... 

Onde vai ser o próximo? 

Vai ser aqui no Brasil, no Sesc. 

Ah, acho que você comentou cara! Qual o ano? 

2014. A gente apresentou a candidatura aqui nesse congresso, foi aceita. 

Consolação? 

Não sabemos ainda. Não sabemos onde vai ser. 

Bertioga, de repente, imagina? 

Eles querem que seja Bertioga, o pessoal do congresso, mas a gente, Bertioga não tem uma 
estrutura muito boa pra isso. 

É, não tem aquele teatrão lá do Consolação. 

É, não... então a gente  ainda tá tendo que avaliar.  

Eu tenho que ir, agora no próximo eu vou, certo. Nunca fui pra um Congresso Mundial de 
Turismo Social. 

Ano que vem tem o americano, você veio no ano passado né? Foi aqui no Sesc ano passado. 

Vim. Onde é esse ano?  

Ainda não foi definido. Posso te mandar isso aqui por e-mail. Mas de qualquer forma no site 
deles, ontem eles colocaram todas as apresentações que foram usadas no congresso, os 
powerpoints, sabe? 

Legal. A Lynn deu alguma palestra? Alguma comunicação? 

Não, não, a Lynn que eu saiba... talvez ela tenha conduzido um workshop, deixa eu ver. Eu 
falei aqui pelo Sesc, do turismo doméstico.  

Conheci a Lyn, numa palestra que ela deu organizada pelo Marcelo, em março desse ano. 

É né, ela veio pra cá. 

Foi só pra USP, só pros alunos, uma coisa meio interna, mas ele divulgou na lista da ANPTUR. 
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Ah sim. Eu tô nessa lista da ANPTUR. 

Ah é? 

Aham. É, eu acho que ela não deu não. Acho que não.  

Cara, obrigado de novo. Desde o início, você junto com o Pina que foram as pessoas que me 
fizeram construir o projeto, aquela conversa. Ah é né, verdade. Conversei com você aqui e com 
Pina, na época tava no Rio e agora de novo, mais formal, com termo de consentimento e tal. 
Valeu mesmo pela disponibilidade. 

Mudou o título né. Era esse título já?  

Não, acho que mudei. Talvez ainda posso até mudar. Título às vezes pode ser uma coisa mais 
jocosa, assim né, mais informal. Ainda não defini o final. 

Eu assino? Tem que assinar? 

Não, acho que só o nome. Só a formalidade que o pessoal pede, na FGV. Podemos começar 
então? 

Podemos. 

Então Silvia, essa pesquisa tem o objetivo de investigar a origem, constituição, implementação 
da ideia de turismo social e suas experiências no Sesc. Você me fala seu nome todo pra 
constar na entrevista? 

Silvia Hirao. 

E seu cargo atual aqui no Sesc? 

Assistente técnica do programa de turismo social. 

Você tem um cargo anterior a esse no Sesc, tem alguma coisa relacionada ao Sesc antes 
desse cargo? 

É, eu trabalhava na unidade do Consolação como animadora cultural, aí depois do Sesc 
Consolação eu vim pra cá. Eu tô no Sesc há bem menos tempo do que as meninas né. Eu 
entrei em 2008, então fiquei dois anos no Sesc-Consolação, depois eu vim pra cá. 

Eu lembrei que a gente se conheceu no Lazer em Debate, lembra? 

Ah! Eu trabalhava lá ainda no Sesc-Consolação como animadora cultural. Verdade, acho que a 
gente almoçou, não foi? 

Foi. Você e mais uma menina que eu acho que... 

A Carolina, que é a que eu te falei do Rosa dos Ventos que agora tá trabalhando no Sesc, mas 
ela num trabalhava na época. 

Eu encontro com ela de vez em quando. Ela foi orientada pelo Marcelino eu acho. 

Foi. Na UNESP? 
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É. Tá fazendo doutorado? 

Não, não. Agora ela tá só trabalhando, ela tá no Sesc-Itaquera. 

Ah, vou mandar um e-mail pra ela então.  

Então, ela também pode falar do Rosa dos Ventos. Nós duas trabalhamos juntas no Rosa. 

Ah, perfeito. Formação acadêmica, Silvia? 

Sou formada, Bacharel em Turismo, pela ECA/USP, depois eu fiz Mestrado em Educação, 
Sociologia da Educação na USP também. 

Tá. Então relação com o Sesc você já falou. O que representa o Sesc na sua opinião, pra você 
e de maneira geral, pra sociedade. 

Bom, pra mim profissionalmente foi onde eu encontrei espaço pra o tipo de trabalho que eu 
achava que era o necessário e que me interessava né. O trabalho com lazer, um trabalho mais 
qualitativo no campo do lazer e mais efetivo também do que os órgãos governamentais. É, com 
relação pra sociedade eu acho que também vai nessa mesma linha, acho que a importância do 
Sesc-São Paulo é a de promover uma, um espaço de lazer com qualidade de serviços, 
qualidade de programação, eu acho que é muito importante, acho que essa... o lazer ele é 
muito mal cuidado na cidade, a cidade mal cuidada né, então o lazer mais espontâneo né, que 
ocupa as ruas, que ocupa os espaços públicos ele não acontece, porque as cidades são muito 
mal organizadas pra isso, muito mal planejadas, na verdade, não é que são mal planejadas, 
elas não priorizam isso no seu planejamento. Então o uso do espaço público não acontece e 
em espaços privados de lazer, eles são dominados pelos centros de consumo, pros shoppings, 
então acho que o Sesc consegue criar um espaço, que é um espaço intermediário, porque ele 
é privado, mas ao mesmo tempo ele é público. É privado no sentido da instituição, mas ele é 
público no seu caráter de atendimento e de propósito, um propósito público e... então eu acho 
que essa... 

Desenvolve bem o que o Estado não consegue. 

É, é... 

Entendi. É, acho que você já até desenvolveu a próxima que é a sua opinião sobre o trabalho 
geral realizado pelo Sesc. 

Uhum. 

E, é possível dizer, Silvia, que o lazer e o turismo tornaram-se relevantes nas políticas e ações 
do Sesc ou de outra forma assim, o que representa o turismo pro Sesc? Qual o peso do 
turismo no Sesc?  

Do turismo? 

É. Do turismo. Especialmente do turismo. 

Eu acho que o turismo foi mudando né ao longo dos anos no Sesc. É... o histórico do turismo, 
ele teve uma época que foi lá na sua gênese que ele tinha uma intenção dessa linha da 
animação sociocultural né e depois ele foi se desvirtuando, ele acabou tendo uma época que 
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ele teve uma proximidade com o mercado muito próxima e agora a gente tá tentando retomar o 
início. É... O papel do turismo no Sesc... para as pessoas, pra sociedade ou pro Sesc? 

Acho que pode ser pros dois. Pro Sesc, assim, qual é... 

Institucionalmente? 

É. Institucionalmente, é... qual o peso assim do turismo no Sesc? 

Olha, eu acho assim que o... 

Qual a importância assim que você vê no turismo no Sesc em comparação talvez a outras... 

Assim, o Sesc-São Paulo tem um enfoque maior nas ações artísticas, isso é muito claro. 

A importância do turismo pro Sesc-São Paulo... 

Ah então. Eu acho que o Sesc-São Paulo tem claramente uma... as ações artísticas e as ações 
físico esportivas, elas tem uma... um peso muito grande. E o turismo, ele agora tá se, 
conseguindo se integrar mais, principalmente essa questão da programação mesmo, porque 
antes ele era visto muito mais como uma ação... ele era oferecido pras pessoas sem tanto... 
sem tanta preocupação com o seu conteúdo. Era muito mais com seu formato...  

Acesso.  

É, com a questão do acesso e eu acho que agora ele tá um pouco mais centrado nessa 
questão dos conteúdos, portanto mais ligados a essa linha mais programática, então eu acho 
que tá mudando, tá tendo essa mudança. 

Essa mudança é de mais ou menos qual a época, momento? Teria uma ideia assim?  

Então, essa questão histórica eu num vou te falar muita coisa porque eu assim, até tenho uma 
ideia, mas eu acho que são informações que a Flávia, a Denise, podem te dar com mais, acho 
que são informações mais seguras porque elas vivenciaram essa época. 

Tranquilo. Qual a sua opinião sobre a relação que se estabelece entre o Sesc-São Paulo e a 
Organização Mundial de Turismo Social, o OITS? 

Qual a relação? 

É. Qual a sua opinião sobre essa relação que se estabeleceu e tá se estabelecendo... 

Eu acho bem importante, porque, eu acho importante por ser um órgão que tá pensando junto 
né, tá pensando junto e congregando muitas correntes de diferentes países que nos coloca em 
contato com essas outras crenças, com essas outras instituições que também tão caminhando 
na mesma direção. Claro que tem muitas diferenças, de linhas e tudo mais, mas acho que é 
uma, e como o turismo social ele não é instituído, não é institucionalmente reconhecido como 
uma política, como... então ter uma organização é uma forma de institucionalizar o turismo 
social, acho importante isso. 

Legal. Perfeito. Quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Sesc? Você tem uma ideia? 

O público? 
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É, o público. Uma ideia geral assim das pessoas. 

Você quer saber de dados mais concretos ou de opinião? 

Pode ser os dois. Mais o perfil mesmo, se é que tem o perfil, se você consegue perceber assim 
das pessoas que... 

Que assim, dados concretos de... é... exemplo, perfil socioeconômico, essas coisas, a gente 
pode te passar e aí acho que são informações mais seguras. O que eu posso te dizer é o que 
eu vejo no dia a dia, é ter uma predominância de terceira idade apesar de estar havendo cada 
vez mais a integração de novas, de novos públicos, pessoas mais jovens, crianças, é, com um 
poder aquisitivo entre as classes C, B, a gente acaba tendo muita gente que viaja conosco que 
participa de ações, outras atividades do Sesc, outras programações. Por exemplo, faz um 
curso de natação, e aí as pessoas se conhecem e acabam todos indo, a gente acaba notando 
isso também. 

Legal. Eu tô pesquisando sobre o Departamento Nacional, a Regional de São Paulo e a 
Regional do Rio. Então essa pergunta tem a ver... 

Sobre o Departamento Nacional ou sobre a Regional do Rio? 

As duas. O Sesc-DN e o Sesc- RJ. Aí vou te fazer uma pergunta que tem a ver com meu objeto 
de estudo, o papel do departamento Nacional do Sesc, na sua opinião, qual o papel do Sesc-
DN? 

Eu acho que o... bom, eu acho que o Departamento Nacional tem uma função de é... de 
diretrizes né, de pontuar diretrizes, de incentivar a capacitação permanente, algumas questões 
institucionais são encaminhadas pelo, centralizadas pelo Departamento Nacional, mas a 
grande maioria das questões são regionais, tem autonomia regional. 

Eu acho que ele tem talvez mais atuação em regionais que dependem mais dele, talvez.  

Aqui em São Paulo é muito pouco. 

Até pelo tamanho da regional né. 

O BITS mesmo, a organização, a gente se filiou já há bastante tempo, o departamento 
Nacional foi agora, no ano passado. 

Entendi. Qual sua opinião sobre o trabalho de turismo no Sesc, assim, hoje, como você vê o 
turismo sendo desenvolvido no Sesc, Silvia? 

Olha Bernardo, eu acho que a gente uma... acho que nós trabalhamos muito... bom. Porém, eu 
acho que ainda tá longe do que a gente gostaria que fosse. É... acho que a gente tem um 
mérito muito grande de conseguir diversificar nossos roteiros, de conseguir apresentar uma 
variedade de programações dentro do mesmo destino. Não sei se alguém comentou com você, 
a gente tem uma infinidade de roteiros dentro da cidade de São Paulo, mais de centenas e o 
Rio de Janeiro, por exemplo, também, a gente tem muitos, tem Rio de Machado, Rio de 
Samba, Rio de Noel Rosa, Rio... (risos)... tem milhares. Claro, são cidades que também 
permitem né que se trabalhem tantos temas, mas a gente consegue ter essa dedicação pra 
pesquisa e pra formatação desses roteiros. O nosso sonho é que a gente consiga fazer isso 
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muito mais do que a gente faz. Atualmente a gente acaba se perdendo muito nas questões 
administrativas, operacionais, que no turismo são questões muito trabalhosas e que acabam 
emperrando o trabalho, então esse trabalho... 

Há um limite, há uma limitação operacional assim, em comparação com a vontade, né, de 
realizar mais. 

É. É.  

Entendi. 

Mas a gente tem uma estruturação das equipes pensada pra isso. Então tem sempre um 
técnico. O técnico é sempre um animador cultural, o animador cultural pressupõe-se que ele 
tem uma formação mais generalista, que ele consiga, é... transitar por várias linguagens 
artísticas ou tratar de questões de... mais das questões sociais e que consiga programar né, e 
então a gente tem esse perfil de pessoas pensando numa programação de turismo social e 
isso é muito rico pra gente conseguir uma diversidade. Então tem uma pessoa lá de artes 
visuais que consegue criar um roteiro de artes que uma outra pessoa não conseguiria, com 
outra formação, então a gente consegue ter uma, dessa forma. Porém, muitas vezes essa 
pessoa de artes visuais tá tão atolada de trabalho administrativo que ela acaba só replicando o 
que já existe ou então fazendo roteiros que são... que não tem nada de novo. Então a gente 
gostaria que fosse muito melhor. 

Mais tempo pra elaborar, com mais calma assim.  

É. 

Entendi. 

Mas na verdade eu acho que a gente ainda, a gente ainda... tem que acertar muitas questões 
operacionais e administrativas pra conseguir se dedicar mais a questão do conteúdo. 

Perfeito. Como qualquer empresa né, acertar os ponteiros sempre né. 

É. Uhum. 

Tá, essa aqui já foi. É... acho que a próxima era uma complementação dessa e você já acho 
que já desenvolveu, mas se tiver alguma coisa a mais. É pontos fortes e pontos fracos do 
turismo no Sesc. Tem alguma coisa a mais que você queira acrescentar? 

É. Eu acho que o principal ponto fraco é esse mesmo, da gente ainda não ter conseguido ter 
uma forma de estruturação que as pessoas consigam se dedicar com mais intensidade ao 
programa pra conseguir programar. Uma questão puramente organizacional, interna, agora, do 
turismo como ponto forte e ponto fraco... ah, ponto forte eu acho que é a inovação que ele traz 
pro campo de turismo, é você abrir a possibilidade das pessoas se fazerem diferente, sair do 
que é padrão, sair do que é o... o que é comercial, o que tá mais acessível normalmente, é o 
que as pessoas conhecem, é o comercial, é sempre o mesmo né. Então acho que o grande 
mérito do turismo no Sesc é esse, é trazer o diferente, sempre com qualidade. 

Perfeito. Você até já respondeu uma pergunta que era o que representa o Sesc pro campo do 
turismo em geral. 
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Ah eu acho que é isso. Eu acho que traz um refresco assim, dá uma... é... 

Renova né. 

Renova, ele acaba ocupando uma área que as agências não ocupam. Seja por falta de 
interesse comercial porque pode ser que tenha menos retorno financeiro, seja por falta de 
público, mas a gente também trabalha numa frente de formação de público, ou seja por falta 
até de conhecimento mesmo né. Acho que aqui em São Paulo agora tá começando a ter mais 
dessa experiência, a Secretaria de Turismo tá com umas ações nesse sentido de projetos 
temáticos, mas são coisas novas, que não existiam e que... tem uma outra agência que 
trabalha com isso, mas mesmo assim não são, não é algo super consolidado né.  

Entendi.  

Então talvez seja um pouco também pela imaturidade do turismo ainda. 

Beleza. Essa eu não sei se você vai, enfim, de repente, não sei qual o seu conhecimento, mas 
eu faço por conta do meu objeto de estudo, que é: existem diferenças entre o Sesc-Rio e o 
Sesc-São Paulo, essas duas regionais? Se existem, quais seriam? 

Eu não conheço o Sesc-Rio, não vou conseguir te responder sobre o Sesc-Rio. 

Tá. Não, tranquilo. A última é uma que eu tenho feito pra todos que é: o que é turismo social, 
em sua opinião? 

É, eu acho que turismo social... Bom, vou te contar como que eu comecei a... o primeiro 
contato que tive com turismo social foi na faculdade, quando eu criei o grupo na Rosa dos 
Ventos. Foi totalmente, essa é uma matéria que não existe, é um tema que não existe na 
academia, na faculdade, bom, você é professor você deve... 

Eu criei agora uma optativa pela primeira vez, “Turismo Social: fundamentos e ações”, mas 
nunca teve. 

É. Mas e... é... quando a gente primeiro idealizou o Rosa dos Ventos, o que a gente imaginava 
era que a gente estudava numa universidade pública e que tinha que ter retorno né, que tinha 
que ter retorno pra sociedade. Então a gente criou da nossa cabeça, “então vamos fazer 
turismo social”, mas sem pesquisa... sem... e a gente foi criando o nosso conceito. Então pra 
gente turismo social era turismo para as pessoas que não tem acesso ao turismo e a gente 
faria isso de uma forma ligada à educação. 

Fizeram na prática então? 

Sim, sim. 

Ah, legal. 

Depois te conto um pouco mais do Rosa dos Ventos, acho que te interessa né, saber. 

Muito, muito. 

Depois com o tempo eu fui entendendo um pouco melhor e ainda até o que daquela nossa 
ideia original vinha sendo também referendado como turismo social e o que não; e pra essa 
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questão do acesso, por exemplo, que era pra gente o principal, a gente descobriu que 
realmente é muito importante, mas que ele não justifica por si só o turismo social, que o turismo 
social ele tem essa questão da demanda, o perfil da demanda, mas tem também uma 
preocupação muito grande com o conteúdo, mas também com o formato. Então é assim, eu 
vejo o turismo social hoje, se você me perguntar sem ter que ficar me remetendo assim a OITS 
ou ao Sesc, pessoalmente, eu vejo o turismo social como um turismo responsável, responsável 
no sentido de responsabilidade com todos os atores da cadeia, então com o público, com os 
fornecedores, com, a preocupação com aquele que recebe, é... e que é desenvolvido a partir 
da premissa de que o... turismo, ele... a partir da premissa do conteúdo, eu não tô achando a 
palavra, mas acho que... 

Não, não eu entendo. Não é só o acesso, é como é trabalhado né, isso aí que você falou... 

São três questões: é o acesso, é o formato, a forma de operacionalização e a responsabilidade 
tá em todas essas. Porque tá no acesso, é você promover que se chegue às pessoas que não 
têm acesso. No formato, quando você pensa em todos os atores da cadeia, o formato quando 
ele, pra ele ter responsabilidade significa que você vai tratar bem, tratar bem, você vai... vai ter 
uma boa relação, uma relação transparente com os fornecedores, vai pagá-los, vai pagar 
justamente, é...  

Que nas privadas a gente não vê isso, muitas vezes não vê. 

Vai sempre primar equipamentos que beneficiem a comunidade local, que enfim, então eu 
acho que tem essa questão da responsabilidade assim, acho que ela é bem importante, do 
turismo responsável. É... acho que a questão da sustentabilidade, ela tá muito próxima né, 
porque um negócio pra ser sustentável ele tem que tá apoiado em bases que o permitam né 
que seja sustentável. 

Entendi. Conceitualmente ele se aproxima muito da sustentabilidade e do turismo de base local 
né. 

Bastante. Bastante. Acho que sim. 

Verdade, eu tenho percebido isso. 

É, eu acho que o turismo social é bem... acho que do turismo de base local e do turismo de 
base comunitária né. Eu não consigo ver o turismo social apenas se preocupando com o 
público, com a demanda né, acho que tem uma questão também de envolver os outros atores 
né. Porque turismo de base comunitária ele tá lá na ponta né, é o desenvolvimento desse tipo, 
mas acho que o turismo social ele inclui né, o turismo de base comunitária pode dizer até que 
ele faz parte.  

Ele engloba né. O turismo social engloba o turismo de base comunitária, verdade? 

É. Acho que ele é um pensamento um pouco mais amplo né. 

É verdade. Tem uma “ultimazinha”: você acha que o Brasil possui... 

Mas deixa eu só terminar agora, só finalizando.  

Fala, fala. 
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Como eu tô falando de conteúdo, eu acho que assim, eu sempre descrevi assim quando as 
pessoas me perguntavam né, mas qual a diferença? A diferença, você fazer uma viagem de 
turismo social sabendo que você vai voltar, quando você voltar pra casa você vai voltar 
instigado. Aquela coisa quando você vai no cinema, eu fico, olha, se tem uma coisa que me 
deixa puta da vida é ir no cinema e assistir filme ruim cara (risos), principalmente agora que eu 
tenho um filho (risos). Eu falo: “perdi duas horas da minha vida que eu podia tá com meu filho”.  

O tempo é precioso, né?  

“Assistindo um negócio que eu virei a esquina e num lembro mais de nada”, nossa, eu fico 
louca da vida quando isso acontece (risos), então hoje eu seleciono muito quando eu vou no 
cinema, só vou quando eu tenho certeza que o filme é muito bom, eu tento não cair em 
roubadas e eu vejo viagem meio assim. Quando eu vou pro cinema e vejo um filme bom, isso 
me deixa feliz por dias, porque por dias eu penso em filme, relaciono com tudo que acontece, 
relaciono, porque são filmes que te inquietam, que te despertam inquietações ou...  

Legal.  

E aí eu, eu acho, eu vejo o turismo muito assim, que você retorna da sua viagem com vivências 
que mexem lá com sua alma mesmo, mexe lá dentro sabe, que fazem você ter uma... provoca 
uma nova leitura do seu mundo, do seu cotidiano. 

As pessoas esperam isso nas atividades do Sesc né, no turismo do Sesc né? 

É, eu acho que sim. 

Eles buscam e esperam isso, né. 

É. Assim, eu não condeno o turismo pra descanso, eu não acho que uma coisa pode, outra 
coisa num pode. Assim como tem horas que eu ligo a TV pra ver porcaria... 

Pra se desligar, né. 

É. Mas o que a gente oferece pro público é isso né. Você fazer uma viagem pro Rio de Noel 
Rosa e você voltar querendo ouvir tudo sobre Noel Rosa, com sede de mais conhecimento, 
sabe? você faz uma viagem que te...  

Te instiga coisas né. 

 Descortina um novo mundo mesmo, abre novas...  

Ótima palavra.  

Acho que é meio isso assim, de abrir um novo mudo mesmo. O turismo tem uma, um grande 
potencial acho pra isso, porque...  

Tem sim.  

Por ser muito transversal né.  

É.  

Trabalhar com todos os temas possíveis a gente pode trabalhar no turismo.  
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É, todos os conteúdos do lazer, aqueles conteúdos tão presentes no turismo, é verdade. Você 
acha que o Brasil possui políticas sociais de turismo?  

Eu acho que não. 

Não, né. 

Eu acho que não, eu acho que assim... eu até acho que teve, houve algumas iniciativas, acho 
que tem até uma... acho que ao longo dos últimos anos houve algumas iniciativas positivas... 
de... é... programa de regionalização... acho que teve algumas... 

 Tentativas, né.  

Algumas tentativas né, aquele grupo de trabalho que foi proposto pelo Ministério pensando na 
inclusão, os próprios editais do Ministério do Turismo pro turismo de base comunitária... mas, 
é... bom, isso do que eu conheço das políticas sociais né, mas num sei quanto à articulação, 
lançar um edital pra turismo de base comunitária e financiar esses projetos por um tempo 
determinado, por um ano, eu num sei qual é a continuidade que existe depois disso, qual a 
articulação que existe depois disso pra esse projeto se estabelecer.  

Entendi.  

Mas isso eu acho que é mais ignorância minha por não saber mesmo, eu até... é só uma 
pergunta que eu lanço, não sei como que... 

É, eu entendi, você pode ter políticas de governo, mas não políticas de Estado a médio e longo 
prazo, eu também às vezes vejo isso assim.  

Agora mesmo eu tava em reunião com o pessoal do Circuito Quilombola, você já viu o material 
do Circuito Quilombola?  

Não.  

Depois eu te pego lá. Depois eu pego um pra você.  

Ah, valeu.  

Só daqui são quilombos que existem aqui no Vale do Ribeira, em São Paulo e esse quilombo 
aqui, Ivaporunduva é aquele do Ditão que tava lá no encontro, no ENTBL né, que ele falou, que 
é um... que eles conseguiram montar uma pousada, então eles recebem... muitos estudantes. 
Aí eles resolveram replicar esse conhecimento e essa experiência pra todos esses outros e 
criaram com o intermédio do ISA, do Instituto Socioambiental, eles criaram então esse circuito. 
Fizeram esse material super bonito e... tá vendo, cada quilombo tem aqui a sua... descritivo e 
tudo mais e aí a gente, o Sesc tá apoiando eles no circuito. A gente apoiou o lançamento, 
tamos agora apoiando com algumas... fizemos algumas visitas pra lá de grupos, fizemos um 
treinamento com os nossos técnicos pra lá. Mas quê que aconteceu, eles tinham um dinheiro 
do Ministério do Turismo e o dinheiro acabou. Tá na seguinte fase: eles conseguiram lançar, 
agora eles tem quer ter um tempo de consolidação e eles não tem recurso pra isso.  

Poxa, não é mole.  
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Isso é o que eu me preocupo assim, quanto essas, essa é uma das experiências, eu acho que 
eles tiveram até recurso do edital também, isso tem milhares né, como que elas são 
acompanhadas depois.  

Essas iniciativas que vem e depois...  

Essa aqui foram quatro anos de trabalho com a comunidade, entrou lá super sério, foi muito 
bem planejado e agora que tá no momento mais crucial acabou a verba. 

O Sesc vai articular alguma coisa? 

A gente tá estudando como que a gente consegue apoiar. 

Legal. Tomara que role. 

A gente tem apoiado né, mas a gente não consegue apoiar, por exemplo, com um recurso né, 
então, o que a gente tava agora conversando na reunião é que, pensando que a Secretaria de 
Estado de Turismo tá interessada em apoiar, então marcamos uma reunião também. 

Legal. Tomara que role. É isso, assim, teria mais alguma colocação ou comentário? Eu achei 
ótima a entrevista, foi... você fala com calma, é legal isso.  

Acho que não. Acho que não, acho que essa questão histórica toda, eu acho que é melhor eu 
nem ficar falando porque é... você tem outras pessoas que podem falar muito melhor e que 
tem... 

Mas valeu cara, brigado. Brigado mesmo. 

Ah é, então o que eu acho que é importante, eu podia falar do Rosa. 

Ah é, do Rosa dos Ventos, verdade! 

Que esse sim eu posso falar do histórico, (risos) do Sesc eu não posso falar do histórico. 

Acho que não tem nenhum grupo de pesquisa, ou nunca teve de turismo social. É inovador. 

Então, Rosa dos Ventos surgiu assim, mais por uma inquietação de, da gente tá numa 
universidade pública, nosso campo de trabalhar era turismo e a gente pensou como a gente 
pode, quê que a gente pode fazer com isso. Na época a gente tinha uma turma muito engajada 
na faculdade e tudo, e aí a gente criou, eu lembro que eu mandei um e-mail pro E-groups 
perguntando quem queria se juntar pra pensar um projeto. Algumas pessoas se, responderam, 
a Carol foi uma dessas, a Carol do Itaquera e a gente criou um grupo de seis pessoas, por aí. 
Começamos a nos reunir e criamos um projeto e apresentamos pra Pró Reitoria de Cultura e 
Extensão da USP e aí a gente conseguiu a verba desse, foi aprovado, a gente conseguiu uma 
verba, eu lembro que foi 16mil reais, pra gente era muito né. 

Uhum. Legal. 

Aí a gente foi atrás de... mas assim, dessa forma que eu tô te falando, sem referências 
teóricas, sem referências conceituais né, a gente criou o nosso turismo social. 

Cara, pesquisa e extensão né, legal. 
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Tem até um artigo que eu escrevi na época. Você conhece o Thiago Allis? 

Conheço. Tá na lista parece, na lista da ANPTUR. 

É, o Thiago também era do... ele foi fundador? Agora eu não lembro... 

Eu não conheço pessoalmente, mas conheço da lista, que aparece, de vez em quando fala, 
comenta... 

Ah tá. Ele tá morando no Timor Leste agora, ele saiu da Federal de São Carlos, daqui de 
Sorocaba né, mas acho que ele já deve ter voltado né... então ele foi também, éramos eu, ele, 
a Carol - nessa época, a Secretaria de Meio Ambiente hoje em dia, ela é professora do 
CEDERJ em ecoturismo e é da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo - Bruno Costa, 
Glauber Santos, eram, eles são professores do Instituto Federal em São Paulo. Eles também 
participaram, mas eles participaram menos. 

Era composto... vocês faziam atividades de turismo social? 

Na realidade funcionava assim... a gente optou por fazer parcerias com projetos sociais, então 
lá na USP tem uma, circundando a universidade tem duas favelas, tem a favela São Remo e a 
favela do Jaguaré e aí tem um projeto na USP que chama projeto Avizinhar e esse projeto 
trabalha com a aproximação dos moradores com o conhecimento né, com a USP  por meio de 
cursos né e então, a gente fez uma parceria com o projeto Avizinhar e eles intermediavam a 
questão de juntar os jovens e a gente começou a criar uma forma né, uma metodologia de 
trabalho de planejamento das viagens. Então a gente tentava ao máximo integrar as viagens, o 
destino, o formato do roteiro com o que tava sendo trabalhado. A primeira demanda que a 
gente percebeu de cara era litoral, porque a maioria nunca tinha conhecido mar né, nunca tinha 
ido pra praia. Então a primeira experiência foi pra Picinguaba, do lado do Rio, perto de Paraty.  

Que legal.  

E lá tem alojamento e tudo, acho que tem até vídeo das pessoas chegando e olhando o mar 
assim...  

Que maneiro!  

(risos) Pra gente era emocionante né. Mas aí a gente desenvolveu uma metodologia mesmo de 
trabalho, então a gente fazia reuniões com eles antes, fechava o roteiro com eles, fazia o 
cardápio com eles, o cardápio do que eles iam comer, fazia o supermercado com eles, então 
era... a gente tentava ao máximo envolvê-los né. Depois eles escreviam cartas pra eles 
mesmos, escreviam cartas no retorno. Nossa, uma carta mais linda que a outra sobre a 
experiência.  

Legal, muito legal.  

Então a gente fazia isso com algumas instituições, tinha essa instituição... acho que umas três 
ou quatro e... Ah, tem a Ana Paula Barros também, não sei se você conhece a Ana Paula 
Barros.  

Não.  
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Também, uma consultora de turismo, tem uma empresa. E mas a gente também, teve um 
momento que a gente teve que optar, se o projeto ficaria como um projeto de extensão ou se 
nós constituiríamos uma ONG né... e foi... e a decisão foi de que se permaneceria como projeto 
de extensão, que esse projeto ficaria lá na USP e que portanto a gente teria essa...  

Esse formato, essa natureza.  

Inclusive essa rotatividade né, quer dizer, a gente não taria lá pra sempre.  

O grupo fica né...  

Então pra conseguir garantir uma... uma... uma permanência assim de pensamento e de 
dedicação de trabalho mesmo, a gente conseguiu verba pra manter bolsistas, então a gente 
tinha duas bolsistas que trabalhavam pro Rosa, que cuidavam de todas as ações.  

Pô, que legal.  

E também era com verba da Pró-Reitoria de Cultura.  

Vocês eram alunas?  

Alunas, de graduação.  

Conseguiram, porra, conseguiram muita coisa.  

É, é... bastante coisa, alunas da graduação.  

Que legal, que maneiro hein.  

Mas aí bom... até acompanhei, depois que eu me formei eu acompanhei mais alguns anos e no 
ano passado eles me chamaram pra uma reunião que eles tavam querendo...  

Reativar, reaquecer.  

Não, acho que já tinham reativado, mas eles queriam um momento de conversar com as 
pessoas, com os antigos né e por isso que eu sei dessa Sônia que eu te mandei, mas eu não 
me lembro o nome das outras pessoas, mas eu acho que no facebook eles têm uma página, 
quase certeza. Se você não conseguir contato, aí você me avisa que eu também tenho outros 
canais que eu posso chegar.  

Tá. Não, legal.  

Na época tinha um professor que era orientador, mas que nunca se envolveu, era só mesmo 
pra assinar.  

Só pra constar...  

Deixa eu pensar que mais que... então e eu escrevi um artigo pra um congresso, pra um 
CBTUR sobre o Rosa, eu vou ver se eu encontro pra te mandar. Eu escrevi junto com o Thiago 
Allis e a Rafaela Malerba. Não sei se você conhece, Rafaela Malerba, conhece?  

Não. O artigo sobre...  



373 

 

Sobre a conceituação mais. Vou procurar. Eu posso ver se eu tenho alguma imagem também, 
fotos, alguma coisa assim, algum outro tipo de registro.  

Ah legal.  

Se eu tiver eu te mando. 

Se você conhecer alguém que vivenciou as experiências aqui no Sesc como turista, como 
usuário e tal, é... eu falei com a Denise, Denise falou que a Ana Cristina pode conhecer muita 
gente. Que é agora o que vai fazer a cola, eu tô entrevistando os profissionais, mas tô 
pensando em entrevistar o público. 

Eu acho que a Ana Cristina pode te falar melhor. Eu lembro de um passeio que eu fiz, que eu 
acompanhei e aí almoçando na mesa eu comecei a perguntar: “ah... porque você viaja pelo 
Sesc?” e ela começou a falar, eu falei, aquele dia eu falei “ah! Então faz sentido o que eu tô 
fazendo” sabe? Porque tudo que ela falava...  

Encaixava.  

Eu tinha um pouco de dúvida quanto a gente conseguia alcançar, sabe? O quanto realmente 
era diferencial o nosso trabalho. E ela começou a falar, eu falei “ah, agora eu confirmei!” (risos).  

Legal.  

Mas eu não tenho o nome dessa pessoa.  

É. Não, tranquilo. Essa exposição “De Malas Prontas” é, acho que a Ana Cristina conseguiu 
muita gente, muitos contatos. 

Você assistiu o vídeo? 

Aqui tão os depoimentos, nesse livro amarelo, mas o vídeo não. Acho que a Denise conseguiu 
um vídeo pequeno de 15 minutos. Vai jogar no meu HD externo. 

Ótimo. Nesse vídeo dá pra... são depoimentos das pessoas, é um resumo, eu acho, de alguns 
desses... 

Legal. Eu vou, quê que você acha, eu tô pensando em fazer um recorte cronológico pegar só 
de 79 pra cá, três décadas. E de repente, se o Rio apresentar ser tão frágil, problemático, 
pegar só o DN e São Paulo. 

Você tá com dificuldade de ter acesso lá? 

Tá fragilizado. 

Tá com uns problemas lá né. 

É. Tá difícil. No DN eu fui super bem recebido, aqui em São Paulo, você e todo mundo, tô 
sendo muito bem acolhido, de repente eu faço esse recorte espacial, fico só DN e São Paulo. 

É. Talvez você consiga trabalhar com mais profundidade né. 

É... brigadão, valeu. 
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Acho que as meninas devem ter te indicado outras pessoas. Porque, assim, todas as pessoas 
que falam pelo turismo né, não sei se te interessa também falar sobre o Sesc de maneira 
mais...  

Ué... acho que se... tiver uma visão assim... ontem eu entrevistei o Dionino, falou muito de 
Sesc assim, não conhece tanto do turismo, mas tem uma visão geral. Acho também legal, 
assim uma pessoa que tem uma visão importante assim, histórica do Sesc. Ele me indicou 
alguns assim... o Domenico... até o Luiz Octávio, Renato Requixa, pessoal também que... 

Luiz Octávio não tá... 

Ele foi meu orientador, tenho o e-mail. Vou entrar em contato com ele, não tinha pensado nele. 

É. Eu sei que ele trabalhou no Sesc muito tempo... fiz uma disciplina com ele. Acho que ele tá 
no Anhembi Morumbi agora... 

Tá. Acho que na USP Leste, mas, não acho que saiu do Anhembi... ou tá no mestrado... não 
me lembro agora. Mas na USP Leste ele tá. USP Leste é certo, ele tá num curso lá de Lazer e 
Turismo.  

Uhum. 

Não, beleza. Acho que daqui a pouco eu vou... 

É... sexta-feira o trânsito fica pior.  
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADO - Luiz Octávio de Lima Camargo 

 

Uma pesquisa sobre a história do turismo social, tem o objetivo de investigar a origem, 
constituição e implementação da ideia do turismo e suas experiências no Sesc. 

Eu queria que o senhor começasse falando primeiro o cargo ou os cargos que o senhor teve no 
Sesc e a função. 

Bom, entre as minhas funções no Sesc, eu fui orientador social de campo, depois fui orientador 
social lotado na Sede, pra controle do trabalho de campo, depois eu fui superintendente de 
pesquisa e desenvolvimento, depois da criação do Centro de Estudos e Lazer, fui pra ser 
diretor do Centro de Estudos e Lazer, aí virei superintendente técnico, depois aí. Isso tudo de 
1970 a 1985, mas é um tempo que talvez seja relevante, talvez não, sem dúvida é relevante 
pra isso que você tá estudando. 

Muito relevante! 

Só pra constar, eu sei qual é, mas só pra constar aqui na entrevista a formação acadêmica do 
senhor. 

Bom, até mesmo o Sesc tem parte nisso, mas eu fiz Comunicação Social - Jornalismo aqui na 
USP, aí a minha pós-graduação eu fiz na França. Lá um diploma que se chama de Estudos 
Aprofundados em Lazer, depois um doutorado em Ciências da Educação. Na verdade de 
educação não formal, que é isso que me interessava na época por causa do Sesc. O seminário 
que eu participava era exatamente esse assunto né, sócio-pedagogia da educação de adultos, 
dos lazeres e da animação sócio cultural. 

Perfeito! O que representa o Sesc na sua opinião? Pra sociedade e para o senhor, o que 
representa? 

Bom, pra mim, digamos assim, foi o “magic point” da minha vida. O Sesc na minha vida teve 
uma direção completamente contrária a que eu estava planejando na época e pra mim foi 
excelente. Eu, há pouco tempo eu... num trabalho de... Eu ia falar isso pra você também, que o 
Sesc está organizando uma memória do trabalho social das unidades móveis e eu dizia lá que 
eu não compreendo minha vida nem minha formação sem o fato de um dia ter vivido e 
participado do Sesc. Então pra mim é muito importante. 

Pra sociedade, o Sesc é uma situação muito esdrúxula, é uma instituição que sempre viveu 
voltada para o próprio umbigo, essa é a melhor expressão. Até 1976, eu digo isso porque é 
uma data importante, até 1976 qualquer notícia do Sesc na imprensa, boa ou má, era vista com 
maus olhos. As pessoas queriam que a instituição ficasse escondida da sociedade. A partir de 
1976 o Renato Requixa começou a virar o Sesc de cabeça pra baixo. E o Sesc de hoje é um 
produto da vontade do Renato Requixa, e da perspectiva visionária que ele tinha sobre a 
instituição. Ele percebia que a instituição tinha recursos pra ser uma líder na vida cultural da 
cidade e investiu firme nisso aí. Isso durou até 1985, quando ele saiu. Aí assumiu o atual 
diretor, o Danilo Santos de Miranda. Eu ainda fiquei um tempo como o segundo dele na 
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instituição. Mas o Danilo é consequência a isso. Hoje o Sesc é uma instituição conhecida, todo 
mundo fala muito bem do Sesc. Mas a gente deve lembrar que na minha época, a afirmação do 
Sesc era complicada. A esquerda ainda era forte, via o Sesc como uma instituição de 
empresários, sabe, todo mundo só faltava fechar o nariz quando entrava dentro de uma 
instituição. Não tinha o que falar mal, mas também se evitava falar bem. Agora não. 

A palavra assistencialismo entrava assim na jogada, o pessoal usava muito? 

Ah, o Renato Requixa usava muito pra dizer que tinha que mudar de página. Ele usava muito. 
Acabou que diferentes instituições que o Sesc tinha que não era voltada para o lazer e ele 
batia firme. Pra você ter uma ideia, as unidades do Sesc fechavam sábado e domingo, você 
imagina o esforço que teve que fazer pra mudar essa mentalidade, pra explicar que instituições 
de lazer não podiam fechar sábado e domingo, muito menos em feriado prolongado.  

Imagina para o turismo isso... 

O boicote era impressionante. No primeiro domingo ficava inteiramente aberto, no segundo 
domingo, aí na parte da tarde já deixava a porta encostada. Depois a partir do meio dia, depois 
já fechava a parte da tarde, depois de manhã. Aí quando via já tava tudo outra vez, era uma 
nova briga 

O senhor acha que essa mudança foi em meados da década de 70? 

Isso, isso! O grande artista é o Renato Requixa.  

A vinda do Dumazedier tem haver com isso? 

Ah, tem. Tem haver com o Renato Requixa ter vista. Você imagina o que era na época 
contratar um consultor estrangeiro. É mais ou menos, pra lazer, como contratar um técnico 
para seleção brasileira de futebol hoje, um técnico estrangeiro. Na época foi a mesma coisa. 
Dumazedier abriu todo campo de ação do Sesc que era possível abrir. As pessoas tinham uma 
visão muito estreita do que é lazer, ele alargou. Foi ele que mostrou a importância do que o 
Sesc fazia. A parir daí a historia da instituição foi outra coisa.  

Qual é a sua opinião sobre o trabalho em geral realizado pelo Sesc? 

Eu acho que a partir de 76, pouco a pouco o trabalho começou a ser mais relevante. Hoje o 
Sesc é o queridinho da mídia. Eu particularmente lamento que o Sesc ainda não tenha 
investido em novas formas de atender a sua clientela. Esse governo que tá aí do centro cultural 
e esportivo, que tem quadra, que tem tudo, tudo reunido em um lugar só. 

Tipo um clube né,  

Ao meu modo de ver é um modelo obsoleto. Não leva em conta a dinâmica da sociedade hoje. 
Digamos que o conceito de clube está em cheque hoje e o do Sesc também.  

É verdade. É possível dizer que o turismo se tornou relevante nas políticas e ações do Sesc? 
Se sim, quando e por quê? 

Não, nunca chegou a ser relevante. Na verdade só tá se tornando relevante agora por causa 
da briga que houve com a Federação de Turismo, e com a Federação de Serviços. Agora que 
tá começando a falar alguma coisa, mas na verdade, é preciso que diga que no começo havia 
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uma oposição forte porque as agências de viagens encaravam o trabalho do Sesc como 
concorrência, e as agências de viagens são contribuintes do Sesc, tinham até um assento no 
conselho, então eles eram contra. Nos tínhamos que chamar as viagens de excursões. 

O senhor acha que concorreu realmente? 

Nada, nada. O quê que dez ônibus naquela época, dez ônibus de comerciários por mês 
afetavam o turismo? Mas é aquela mentalidade retrógrada né! De empresários que achavam 
que qualquer pessoa que colocava um cisco na frente é um oponente né. Aí mais uma vez o 
Renato Requixa teve muita importância, porque quando apareceu o BITS, o Bureau 
Internacional de Turismo Social, nós entramos em contato, designamos um representante, que 
no caso, fui eu. E eu fiquei durante dois anos trabalhando, tendo contato permanente com o 
BITS. O Sesc continua hoje tendo esse contato. Bom, a partir daí algumas coisas começaram a 
mudar. Começou a se pensar em uma unidade de turismo social, porque a palavra social 
acabou um pouco com a resistência dos empresários. Bertioga era para ser chamado de 
Centro de Turismo Social. Não foi porque o Sesc resolveu uniformizar as designações, de 
Sesc-Ipiranga, Sesc-São Carlos, Sesc-Bertioga. Mas na verdade era para se chamar Centro de 
Turismo Social. O que teria sido importante, por quê? As colônias de férias aqui em São Paulo 
têm um número de leitos maior do que o total de leitos da cidade de São Paulo, quiçá quase 
igual ao total de leitos do estado de São Paulo. As estimativas são de quinze mil leitos de 
colônia de férias aqui no Estado, quinze mil leitos! São Paulo, pra você ter uma ideia, a minha 
ultima estatística era oito mil leitos né. Ah, não sabia disso. Pode-se conferir melhor esses 
números, porque eu não tô preparado pra lidar com eles, mas é mais ou menos isso.  

É bom saber mesmo, interessante. O que representa o turismo pro Sesc? O senhor já meio 
que falou, se tiver mais alguma outra coisa... E o que representa o Sesc para o turismo, para 
área turística? 

Eu já falei pra você que nunca se deu muita bola pra área, depois houve uma oposição a área 
e hoje se fala ainda muito timidamente, muito timidamente. Na verdade ainda, o turismo social 
do Sesc ainda é Bertioga. Ao longo do tempo o Sesc chegou a organizar um volume de 
viagens muito grande, muito grande, assim de ter todo fim de semana alguma coisa, como 
quatro, cinco destinos diferentes. Às vezes até usando avião mesmo né. Mas o Sesc nunca 
deu nenhum incentivo financeiro, quer dizer... Bertioga sim, Bertioga é uma unidade 
subsidiada. Mas essas viagens não, as pessoas pagavam a viagem apenas, não pagavam 
comissão para o Sesc e o Sesc procurava negociar bem. Quanto ao turismo social, eu sempre 
insisti muito numa ideia, que nunca foi, nunca teve muita sequência, porque por incrível que 
pareça as pessoas preferem construir. Mas é que ao invés de expandir Bertioga ou criar outra 
unidade de turismo social, que o Sesc fizesse convênios no meio e final de temporada com 
hotéis que não tinham lá grande ocupação.  

Pra quebrar a sazonalidade,  

Pra quebrar a sazonalidade um pouquinho, mas nunca foi. O Sesc hoje no Brasil tem uma 
certa visibilidade por causa do total, mas o estado que mais investe nisso, você sabe que é 
Minas Gerais ainda.  

Não sabia.  
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É, Minas Gerais chegou praticamente a focar sua atuação só em turismo social, agora parece 
que diversificou novamente. Mas houve uma época que era só isso. Ele tinha maior volume. 

Mais do que São Paulo? 

Mais do que São Paulo porque era só isso! 

São Paulo acaba tendo muita coisa de arte, esporte... 

Não, é... O deles tem que se informar. No Sesc do Rio, no Sesc-Nacional, pelo menos até uns 
anos atrás que eu prestei uma consultoria para o Sesc, eu fiquei besta de ver como o turismo 
social tava forte em Minas. Mas digamos, aqui em São Paulo é uma linha auxiliar. Não é mais 
importante como o trabalho que se faz com o teatro, que também não é uma área número um 
do Sesc.  

Esporte, seria a área número um do Sesc aqui em São Paulo? 

Não. O Sesc fala que é cultura. Porque por incrível que pareça tem vergonha da palavra lazer. 
O Sesc ganhou vergonha da palavra lazer, então a palavra tá sumindo, mas a principal linha 
dele é lazer. Tudo que se faz é em nome do lazer. Se faz teatro por quê? Por que os 
trabalhadores precisam ter acesso a formas de teatro a baixo custo. Você faz cinema por quê? 
No lazer dos comerciários é importante o cinema. Você faz esporte por quê? Por que é 
importante pro lazer. O Sesc não tem que permite. Então tudo, a essência do trabalho do Sesc 
é lazer. Se faz turismo por quê? Por que o turismo é uma das formas importantes de ocupar o 
lazer de fim de semana e ferias.  

Quem são as pessoas na opinião do senhor que vivenciam o turismo no Sesc? Qual é a classe 
social acolhida majoritariamente pelas atividades e turismo no Sesc? 

Bom, Vamos dizer o seguinte, Bertioga foi feita a unidade mais antiga do Sesc. Atualmente tem 
mil leitos, é uma coisa importante. É claro que se você for pra Bertioga, você vai chegar lá, e já 
vai ter a sensação de que é uma população emergente. É a chamada classe C emergente. O 
que ocorre é que a unidade tá sendo atualizada, tá tendo um upgrade da unidade. Por 
exemplo, hoje você poderia dizer que Bertioga é um Resort, não, há cinco anos atrás podia 
dizer que era um resort com a ressalva de que os apartamentos eram com beliche, e cimento 
nas beliches. Por quê? Coisa de pobre. Agora não, já estão instalando os apartamentos, tem 
TV. Agora quer dizer, não é difícil de ver que a população, a classe B e A vão tentar tomar o 
lugar, vão disputar lugar. Aliás, essa é uma questão que o Sesc nunca conseguiu superar, nem 
vai superar. É claro que o interesse deles são as populações mais humildes, mais pobres, mas 
é difícil resistir ao fato de a pressão maior por lazer cultural, inclusive o esportivo, pra mim 
esporte é cultura, seja maior das classes médias e altas. Classes médias e classes  médias 
altas. O Sesc infelizmente, nem na minha época, nem hoje, teve uma política agressiva de 
atração da clientela de baixa renda mesmo. 

O senhor acha que tem a ver com o processo seletivo? Tem várias associações lá fora que vão 
priorizar famílias de baixa renda, com mais filhos... 

Não adianta, sabe por quê? Não adianta priorizar teatro pra clientela lá de, que mora na 
periferia de São Paulo. De que que adianta? Olha, tem trezentos, convidamos, quem que vem? 
O que Dumazedier insistia era sobre uma técnica que chamava de números exclusos, número 
fechado. Que nenhuma atividade poderia ter menos de 15% ou de 30% da clientela que mais 
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interessava. Ou seja, teatro, o pessoal ia ter que bater no comércio e falar: escuta minha filha, 
você não quer ir? Olha o preço é menor pra você já que você é comerciária e é classe C: Ó, o 
preço é menor pra você, pra você e seu namorado irem.  

Inclusive, dava pra fazer isso. Não dava? 

Dava pra fazer, mas o quê que acontece? A maior importância pro Sesc é atender gente e não 
de selecionar bem a clientela. O que faz sentido né? O maior pecado de uma unidade de um 
centro cultural, ou qualquer coisa é tá vazia. E na verdade sempre se teve um pouquinho de 
medo de mexer nisso. Olha, tá cheio, tudo bem. Eu próprio defendia isso às avessas. Uma vez 
um diretor do interior reclamou que tinha criança que tava pulando o muro pra piscina. Eu falei: 
escuta, que horas do dia era isso? Duas horas da tarde. Sua unidade tava vazia, não estava? 
Se eu fosse você, eu recebia pela porta da frente e ainda dava cama, comida e roupa lavada. 
Porque o maior pecado é estar vazio! Tem que chamar, até incentivar. Traga a criançada toda 
tarde! 

Essa é a filosofia do Sesc. Ele nasceu pra isso. 

Mas você sabe quê que é mais gostoso: atrair gente rica do que pobre. O Sesc vai contar uma 
porção de balela sobre o assunto, mas na verdade é tudo picuinha. 

O senhor chegou a comentar sobre o BITS né, que agora se chama OITS, mas se tiver mais 
alguma coisa, qual é a sua opinião sobre a relação que se estabeleceu entre o Sesc-São Paulo 
e o BITS? 

Olha, no meu tempo não foi uma relação muito estreita. Mesmo porque a nossa experiência de 
contato internacional ainda era pequena. Não era uma política agressiva como é hoje. Na 
minha época o que havia, era frequentar uma reunião anual e voltava pra são Paulo.  

O senhor Dionino, cheguei a entrevistar ele, ele mesmo chegou a... Dionino Colaneri.  

Colaneri, é, ele chegou aqui. Mas a minha participação, eu tinha mais interesse na ideologia do 
BITS, até hoje eu repito, eu não sabia que era OITS.  

É agora virou OITS.  

É mas não.... Nunca foi uma interação muito agressiva não. Sempre foi: o Sesc dava 
contribuição, participava e tava muito bom.  

Importante talvez pro status isso aí.  

É... 

Qual o papel do Departamento Nacional do Sesc? Vou tá mexendo com os dois, a regional de 
São Paulo e o Departamento Nacional. 

Ninguém dentro do Sesc vai confirmar isso tudo pra você. Nem o Sesc-Nacional, não coloca 
essa pergunta pra eles. Mas na verdade eles sempre viveram às custas de São Paulo, não só 
com São Paulo, com o Estados autossuficientes porque não dependiam deles pra viver. Só há 
uns, não sei hoje, na minha época só havia uns quatro, Estados que não dependiam do 
Departamento Nacional. Porque assim, a receita total do Sesc é por Estado, não é por total, é 
por Estado e cada Estado dá 10% pro Nacional. Isso quer dizer que o Nacional acaba tendo 
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uma boa grana, mas o Sesc-São Paulo tinha mais, então eles tentavam intervir em São Paulo 
e só recebiam bordoada.  

Eu ouvi dizer, não tenho também esses dados concretos, preciso correr atrás, mas que o Sesc 
de São Paulo tem mais dinheiro até que o Ministério da Cultura. 

Ah mais, só São Paulo, há cinco anos atrás, dez anos atrás, tinha uma receita de 500 milhões 
de reais.  

O estado é muito forte.  

Muito forte. Quando há pouco o Danilo foi citado pra Ministro da Cultura, todo mundo brincava: 
Pra que que ele vai largar o Sesc pra pegar um abacaxi daqueles né? 

Hoje como que o senhor vê o turismo sendo desenvolvido pelo Sesc, ele tem conhecimento? 

Eu acho que é um trabalho que poderia ser muito melhor, muito mais agressivo, mas que hoje 
existe só como cortina de fumaça quanto às pretensões de uma Federação de Turismo, que 
praticamente racharia a receita atual do Sesc. Se todos os hotéis, agências de viagens, outras 
áreas, talvez até hospitais entre nessa área, saírem do Sesc o golpe na receita vai ser brutal. 
Então o Sesc procura atender, mas não dá impressão que faz turismo. É organizado 
seminários de turismo.  

Poderia ampliar, dar acesso a mais gente. Teria condição?  

Sem dúvida. Eu acho que são ações que tem mais por objetivo dar um ar de que tá sendo 
atendida a área do que propriamente alguma coisa objetiva né. Agora, deve-se dizer em favor 
do Sesc... 

Essa era a próxima pergunta. Pontos fortes e pontos fracos do turismo no Sesc. 

Bom, o ponto forte é que primeiro o Sesc faz políticas de turismo, por mais tímida que seja ele 
faz políticas de turismo, enquanto o resto das, se chamadas, políticas de turismo são políticas 
de hospitalidade. São políticas pra atrair gente. A política de turismo do Sesc é efetiva, é pra 
fazer gente viajar. Isso é fantástico, isso é fantástico e o pessoal de turismo devia pensar nisso, 
que eles chamam erradamente políticas de turismo se a política é de atrair gente.  

Eles querem até usar o nome de turismo receptivo, mas nada mais é que hospitalidade.  

Quer dizer, isso o Sesc efetivamente faz. O Sesc e o sindicato, na verdade, são dos poucos 
que fazem. Outro ponto forte: o Sesc tem talvez as maiores unidades de turismo social do 
Brasil que rivalizam com as melhores de turismo comercial. Quê é aquela do Pantanal e é 
Bertioga.  

Você falou meios de hospedagem, né?  

Meios de hospedagem que em matéria de conforto, de diversificação de instalações concorrem 
com esses resorts.  

Recreação, programação...  
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Não, programação é muito melhor. Aliás, dizer isso, o terceiro ponto forte é exatamente a 
programação. Valeria a pena você pegar a programação do Sesc-Bertioga. 

Eu trabalhei lá, uma temporada, 2004 e 2005... maravilhoso.  

Você pegar programação lá, comparar com uma outra programação de resort, você vai ver a 
diferença.  

Não, a diversidade de conteúdos culturais é impressionante. Resort é esporte. Lá no Sesc-
Bertioga é ...   

Até de criança à adolescente à terceira idade.  

Várias opções no mesmo horário, legal, muito interessante.  

E ponto fraco, eu acho que poderia fazer mais sabe, tem condição de fazer mais.  

Tem né.  

É isso. 

Existem diferenças conceituais entre o Departamento Nacional e a regional de São Paulo? O 
senhor tem essa noção? 

(Risos) Você tá querendo que eu bote a mão em cumbuca né, existe, existe. O Sesc-Nacional 
infelizmente tá muito atrás do de São Paulo, muito atrás. 

Até quem tem cadeira cativa acho que no BITS é São Paulo, não é o Departamento Nacional 
não. 

É, mas tá muito atrás porque eles ficam correndo atrás... Veja bem, Sesc-Nacional é como um 
pai que tem 20 filhos e alguns muito carentes, sabe? Que não se deram bem na vida, tão lá e 
ele fica olhando pra eles. Na hora de olhar pro mais inteligente, que tá indo bem na escola ele 
não sabe o que fazer, sabe? Então começa a querer pegar no pé, sabe? Se tirou 9,5, vai tirar 
10, sabe? Mas só pra dizer que é filho, que tem que pegar no pé, porque na verdade não tem o 
que fazer. Quando eles vêm fazer supervisão, como eles dizem, não tem muito o que fazer, 
tem que inventar o que fazer e o Sesc daqui também encara como tarefa driblar, sabe? Pra 
levar eles pra longe né, evitar crítica, crítica escrita dentro do Sesc no Brasil inteiro é uma 
bomba atômica. Pode ser bobagem, mas é uma bomba atômica. 

Últimas duas. O que é turismo social em sua opinião? 

Ah bom! O que é turismo social é importante pra corrigir esse equívoco que a OITS tenta 
corrigir e ninguém aceita, ou ninguém realiza na cabeça. Turismo social, na verdade, melhor 
seria chamar de turismo cultural. Turismo social é uma, digamos uma reação contra a 
massificação do turismo, que torna as pessoas apenas consumidores de paisagens e lugares. 
Turismo social, o Sesc tem uma definição muito boa, aliás que eu uso também, turismo para o 
Sesc é uma mudança de estilo, de ritmo e de paisagem de vida, é isso.  

Eu uso até hoje nas aulas.  
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Essa é a melhor definição de turismo. É você mudar sua paisagem do cotidiano, você mudar 
seu ritmo de vida e mudar seu estilo de vida né? Quer dizer, ninguém vai fazer uma viagem de 
terno, ninguém numa viagem vai acordar seis e meia da manhã no mesmo horário do trabalho, 
ninguém numa viagem vai ficar vendo esses prédios aí. Porque o sentido da viagem é alterar 
esses três contextos. 

E essa mudança às vezes não ocorre em algumas operadoras né. Mantém os ritmos do 
trabalho na viagem. 

Ih... Tem determinadas excursões, determinadas excursões em grupo são autênticas, sabe...  

Horário apertado, um monte de coisa.  

É, é um anti-turismo na verdade. Então, turismo social pra mim, é um turismo que tem por 
missão, resgatar o conteúdo cultural da viagem. Adicionalmente fazendo com pessoas que 
normalmente não tem acesso ao turismo. Agora dizer que é turismo de pobre, isso é um dos 
equívocos que pairam no ar aí e até o Sesc incorre nisso. 

Então você acha que também mais importante que o acesso, é o conteúdo da viagem...  

Exatamente. 

Você acha que o Sesc tem talvez vergonha de falar que é turismo pra pobre, ou não é 
realmente turismo pra pobre, ou não deveria ser, o que o senhor acha? 

Não, o Sesc tem uma linguagem meio besta. Ele diz que é turismo pra pobre mas que não faz 
turismo pra pobre. O importante pra ele, quer dizer, ele atira no que vê e acerta no que não vê, 
não é? E acaba fazendo um turismo social que seria apreciadíssimo pela OITS. Mas insiste em 
chamar isso de turismo pra pobre. Mesmo que não seja turismo pra pobre, mesmo que lá 
esteja gente de classe B, por exemplo, e até de classe A, porque terceira idade, as pessoas 
idosas às vezes preferem ir de ônibus, mesmo sendo de classe A. 

Acho que lá fora, vou fazer uma pesquisa até com Lynn Minnaert, queria comentar com o 
senhor. Vou ficar dois meses lá pesquisando, comparando turismo social, Brasil e Europa. Pelo 
que eu li, assim, coisas dela, lá fora o turismo social acho que se aproxima mais desse 
conceito de turismo de baixa renda. 

Não, não é verdade. No meu tempo eu tinha muito contato com as agências de turismo social 
da França. Pra você ter uma ideia, eu não me lembro agora, precisaria lembrar do nome dela... 
Uma que já deixou de ser de turismo social, pra ser comercial, mas que tinha 250 mil leitos na 
França. A outra do Pierre René, que era nos Alpes, ele chamava de uma instituição pequena, 
tinha 70 mil leitos. Na verdade, na essência, eles não selecionavam as pessoas por faixa 
socioeconômica, selecionavam as pessoas por interesse na programação. Claro, na paisagem 
e na programação. A programação era o forte deles, a animação turística era o forte deles. 

Seria próximo dessa expressão que tem se usado, turismo para todos, ou você acha também 
que não é esse caminho?  

Não, não, não, não é esse turismo.  

Porque nunca vai ser pra todos né. 



383 

 

FFF que era o nome, não sei o que lá, família. Vou tentar descobrir e mando pra você por e-
mail.  

Tá, eu te lembro.  

Essas duas, elas tinham acesso ao BITS, ou OITS também e a gente conversava muito, eles 
admiravam o Bertioga e o Sesc de São Paulo, porque ficavam impressionados de ver o lugar e 
o que eles faziam lá. 

Impressiona mesmo. Essa pesquisadora quando veio aqui na USP-Leste, convidada pelo 
Marcelo, ela ficou impressionada com o Sesc-São Paulo. Ela era da Inglaterra, a Inglaterra não 
tem tantas políticas assim.  

Não, não... É a França, Itália,  

Portugal acho que tem coisas,  

Portugal, Espanha,  

Bélgica... Bélgica é a sede né, do BITS. 

Última pergunta meu grande mestre. Você acha que o Brasil possui políticas sociais de 
turismo? 

Não. Deixa eu dizer, políticas sociais de fazer pessoas viajarem; eu me recuso a falar sobre 
políticas de atração de turistas, pelo menos, já que estamos falando de turismo social, eu me 
recuso, né, não tem. Vou te contar uma história. Eu estava em Guará, uma cidade no norte do 
Estado, à beira do Paraná. Mas eu tava lá em Guará, uma cidade na beira do Paraná, uma 
cidade rica, porque tem muitas usinas de álcool lá na região. Então tava um dia o Prefeito 
falando comigo: quê que nós poderíamos fazer de turismo aqui? Eu falei: prefeito, pra que 
atrair turismo? A sua cidade não precisa de recurso de turismo sabe. O que o senhor podia 
fazer, uma coisa inovadora já que o senhor é do PT, é criar políticas de fazer as pessoas 
viajarem. Aaah mas como fazer isso? Primeiro: o senhor tem ideia de que 70% das crianças 
das suas escolas aqui não conhecem praia e estão loucas pra conhecer praia? Por quê que o 
senhor não faz uma política de articulação com uma cidade de praia de mesma população e 
diz: vamos fazer o seguinte, nas férias seus alunos vêm pra cá, nós arrumamos colchonetes, 
eles ficam aqui. Meus alunos vão pra aí, colchonete, nós ficamos com ônibus que fazem 
caminho de ida e volta. Uma semana leva nossos alunos aí, trazem vocês pra cá. Depois os 
alunos daqui e trazem pra cá, vamos fazer isso? Outra coisa, pega terceira idade, faz com eles, 
depois você pode começar a fazer alguma outra coisa também, sabe? Eventualmente, até 
mesmo começar a estimular as pessoas que faz tempo que não visitam os parentes deles no 
Norte ou Nordeste, a fazer a viagem pra ver. Isso é uma política de turismo, agora o resto não 
me interessa. 

Aquilo, eu ouvi acho que até do senhor. O turismo é sempre visto como “o quanto nós vamos 
poder ganhar com a atividade”, mas como experiência, como acesso; é só um setor 
econômico, aqui visto só como dimensão econômica e não como uma experiência cultural, 
social... É verdade. 

Mais alguma colocação?  
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Não, não. Eu lembrei de alguma coisa agora há pouco... Bom, é lembrar isso né, que eu sou 
um estudioso do lazer e da hospitalidade que fui pro turismo e não o contrário, ou seja, eu 
sempre olho o turismo do ponto de vista do lazer e da hospitalidade. Então pra mim o que 
interessa é a pessoa estar fazendo esse lazer, seja o viajante, turista, seja a pessoa que não 
pode viajar. São essas pessoas que me interessam. O resto do turismo meus colegas se 
ocupam, sobretudo não me interessa o turismo como negócio, isso não me interessa mesmo. 
Eu passo distante, eu não me manifesto a esse respeito, exceto pra lamentar que a essência 
dos conteúdos de turismo sejam voltados para isso. O diferencial do turismo, gestão do 
turismo, passa de lado, não é alguma coisa que me interesso, embora reconheça que tem sua 
importância e que talvez seja até mais importante, digamos, pra economia do que meu ponto 
de vista, mas isso não me importa. 
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADO - Nelson Lourenço 

 

Ó, eu não sei se vai servir pra você, o trabalho do SENAC... 

Ah, eu sei, o que o senhor comentou. E muito! Interessa bastante. 

Além do físico tem também o... como chama?  

O DVD.  

O DVD, é. 

Como que eu poderia gravar? 

Não! Leva pra você. Eu tenho outro. 

Ah, obrigado, pôxa brigado, vai ser ótimo.  

Tenho mais.  

Pô, com certeza eu vou mencionar na minha tese. Obrigado. Obrigado mesmo! 

Porque eu apresentei quando eu vim pra cá, eu tinha... Durante um ano mais ou menos eu tive 
um problema sério de recuperar os movimentos dos braços que eu tive um AVC e tal, então eu 
não consegui escrever. Aí eu ia começar no meio daquele ano quando eu vim pra cá no Senac. 
Eu tinha vergonha né, num conseguia escrever. Só podia falar e num tem jeito. Pós graduação 
você num tem apostila pra ler. Aí eu, um ano depois eu entrei no Senac e o “Bom Pack” 
(inaudível) foi meu organizador e tal. Mas o curso lá, apesar de ser outra coisa, a tese é 
basicamente sobre turismo social, a adoção do turismo social, uma política pública de turismo 
social mesmo, como viabilidade de fazer movimentação no mercado de TV, no trailer.  

Pô, perfeito! Vai ser ótimo pra minha tese. Certamente vai ser citado. 

Eu selecionei alguns lugares no estado de São Paulo onde poderíamos ter né e agente definiu 
um pouco o que era o turismo social, o que foi turismo social na minha época, que eu sabia, 
como emissor e eu em Bertioga como receptivo.  

Que legal! Na viagem de volta já tem uma leitura certa. 

Sr. Nelson, de novo eu te agradeço muito a disponibilidade aí, o tempo.  

Não me chama de senhor Nelson, me chama de Nelson.  

Nelson. Tá ótimo! Obrigado Nelson, obrigado mesmo pela disponibilidade de tempo. Então, 
essa pesquisa ela tem o objetivo de investigar a origem, constituição e implementação da ideia 
de turismo social no Sesc. Só pra constar na entrevista, o seu nome todo, por favor. 

Nelson Lourenço. 
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O seu cargo atual, e se puder fazer um histórico assim dos seus cargos relacionados no Sesc, 
uma história... 

Bom, atualmente sou aposentado, tá. Aposentei como gerente do Sesc-São Carlos. Então eu 
entrei no Sesc em 1973, como orientador social. A minha primeira unidade trabalhada foi como 
coordenador do setor social de Bertioga. Fiquei de 1973 até 15 de dezembro de 1974, aí eu 
vim pra Bauru. Em Bauru eu trabalhei na unidade chamada Centro Social Nelson Fernandes, 
em Bauru. Trabalhei em Jaú, Botucatu, Ourinhos e alguma coisa em Palmital e Presidente 
Prudente. De lá eu fui, de Bauru eu fui pra São Paulo como chefe do setor de esportes no, 
antigamente a gente chamava de Carlão, Carlos de Souza Nazareth, hoje Sesc-Consolação. 
Eu fiquei até 1977, até dezembro de 1977, aí voltei pra Bertioga, fiquei até 1982, 83 se não me 
engano. Aí eu era, aí eu sim, eu voltei pra lá, quando eu fui pra Bertioga, eu fui como assistente 
de direção, na época era o centro de direção de atividades sociais. Sim. Eu tinha o centro de 
direção e assistente de atividades sociais. Aí eu voltei pra São Paulo, comecei a trabalhar no 
Sesc-Pompéia pra implantação do equipamento esportivo Sesc-Pompéia. Eu tava no Sesc-
Pompéia e eu fui pra sede, fui na gerência de apoio operacional interior. Da gerência de apoio 
operacional interior, eu passei a ser gerente do Sesc-Roosevelt, que definiu o, tinha Bertioga 
como o fundamental. Era os setores que são Bertioga, e a gente já tinha lá um programa de 
turismo social começado em 79. Eu fiquei como gerente do Sesc-Roosevelt de 85 a 96. Em 
1996 fui pra Bertioga, fiquei como gerente, ah... 97. Fiquei como gerente até 2004, até o final 
do ano 2004. E 2005 eu assumi aqui em São Carlos como gerente e fiquei até 2008.  

Vasta experiência mesmo. Como o pessoal havia comentado. Nelson, o que representa o Sesc 
na sua opinião? O que representa pra sociedade e pra você? 

Olha, eu acho o seguinte, eu acho que agente tem... Eu considero, olhando hoje, fora do Sesc, 
eu tô fora do Sesc há quatro anos, olhando hoje eu considero o Sesc uma coisa... o que o 
governo não faz, o poder público não faz, o Sesc faz. No ponto de vista da cultura, no ponto de 
vista da saúde, no ponto de vista do entretenimento e do lazer, tá. Eu acho que o modelo do 
Sesc deveria ser implementado pra várias outras coisas. Lógico, que tem, você avalia o modelo 
só Sesc, avalia o modelo do Sesi, tanto que é bom, criaram o Senat, Senar, o Siscop. Então 
tem outros, outras coisas. Eu acho que não tem no mundo modelo como esse. Lógico que ele 
é muito pequeno, resolve muito pouca coisa num país tão grande. Isso eu tô falando do ponto 
de vista... Primeiro, não é cabide de emprego. Segundo, tem que ser, tem que, pra você 
crescer na entidade tem que ser por competência. Terceiro, eu aprendi uma coisa que eu 
aprendi no Sesc: você não faz as coisas mais ou menos. Ou faz bem feito ou não faz. Se você 
não tiver competência, não faz. Isso é uma coisa que eu aprendi no Sesc que levo pra minha 
vida. Se for, tiver que fazer mais ou menos, não faz, não sai pra frente pra fazer. Então assim 
foi. A primeira entidade que eu vi falar de lazer no Brasil foi o Sesc. A primeira entidade que eu 
vi falar de turismo social foi o Sesc. Primeira entidade que eu vi falar de saúde, preocupação 
que alimentação é saúde, é o Sesc. E a outra coisa que eu aprendi no Sesc nesses anos, que 
eu passei trinta e cinco anos no Sesc, é tratar bem as pessoas. A dignidade da pessoa começa 
pela forma como você trata. E isso eu aprendi lá, em todas as atividades. Isso era dito lá. 
Quando entrei no Sesc em 73, no meu treinamento já falavam isso.  

Legal!  

A pessoa é a coisa mais importante, porque ela pode ser um elemento de mudança na 
sociedade. Então vocês tem que aprender criticidade. Ah, se aprende criticidade como? Ah, se 
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você ver um espetáculo bom, você pode criticar alguma coisa. Porque que o Sesc não faz essa 
coisa comercial, essa música comercial, não faz as peças comercias? Você quando assiste um 
espetáculo no Sesc, quando você viaja no Sesc, quando você é atendido no Sesc, você tem a 
certeza plena que tá tendo uma coisa com competência. Porque as pessoas que trabalham no 
Sesc, que já trabalharam, que trabalham, eu acho que elas têm essa coisa. Eu diria o seguinte: 
eu nunca vi, eu nunca vi. Eu só tenho essa experiência de Sesc, eu trabalhei trinta e cinco 
anos no Sesc, então você é desafiado todo dia a fazer a coisa bem feita, desafiado todo dia a 
tratar a pessoa melhor possível, desafiado todo dia a criar qualidade de atendimento. Então é o 
que eu vejo hoje, o que eu tento levar pra minha vida pessoal, foi coisa que eu aprendi com os 
trinta e cinco anos de Sesc.  

Perfeito. O senhor até desenvolveu tão bem, o senhor até desenvolveu a próxima pergunta, 
que é a opinião geral do trabalho realizado pelo Sesc. 

Então, olha, eu acho só que o quê a gente atende, é pequeno em relação a demanda do país, 
tá? A gente consegue atender algumas pessoas. Tem gente que gosta, tem gente que não 
gosta. Por quê que o olho cresce? Por que é muito bom. A qualidade da programação é muito 
boa. Você pode discutir, você pode não gostar de alguma coisa, você pode discutir com o 
técnico. Agora, se você olhar no todo do Sesc. Lógico, tô falando do Sesc-São Paulo... a gente 
expandiu, eu me lembro que antes de trabalhar no Sesc, em 1972, eu tava em Tupã e a gente 
tinha um projeto ajudado pelo Sesc que a gente montou. E veio um pessoal do Paraná ver a 
ação comunitária. A ação comunitária é uma ferramenta diferente. Se aprende, se conversa 
com as pessoas, você vê o que que a sociedade quer. Lógico que você vai com um produto 
pronto, mas às vezes você faz coisas que não estavam no seu escopo inicial, você ouve as 
pessoas. E outra coisa, você é obrigado a levar pra sociedade, essa coisa da praticidade. Você 
consegue ter, eu me lembro que naquela época a gente fazia relações humanas no trabalho, 
curso.  

Que legal.  

É... organização de competições esportivas, organização de um grupo de teatro. Então você 
dava a receita pra cidade moldarem as coisas dela. E muita coisa, muita cidade hoje é 
importante, o teatro é importante, porque lá atrás, em 1960, 1970, teve um trabalho de 
discussão em função disso. Eu me lembro que em Tupã, a gente trabalhava na organização de 
competições esportivas. Era o Campeonato Interno da Cidade de Tupã. Então todo mundo 
aprendia. Entendeu? Isso é importante, são as sementes que o Sesc deixa. 

Deixa eu perguntar Nelson... É possível dizer que o turismo tornou-se relevante nas políticas e 
ações do Sesc? 

Bom, eu vou dizer pra você uma coisa, quando a gente começou, o turismo social deve ter 
começado em 79 no Sesc mais ou menos, com o Domênico. Era uma forma da gente, primeiro, 
validar os conhecimentos que tinham das unidades, juntava os conhecimentos das unidades, 
com os técnicos das unidades, pra viabilizar algumas viagens. Por quê? A população tava 
começando a envelhecer. O Sesc-São Paulo tinha só uma colônia de férias, que era, que é 
Bertioga. E só tem até hoje uma colônia de ferias. Então tinha mil leitos, tinha setecentos, 
oitocentos leitos. Então não atendia a população. Por quê? Todo mundo quer viajar na época 
que todo mundo quer. Lógico! No verão, né? Num é no inverno. Aí então a primeira diferença 
do Sesc foi camping, foi seminários adaptados, foram equipamentos hoteleiros alternativos, 
né? E aí foi se vendo que aquele movimento era legal e tinha demanda pra aquilo. Eu diria hoje 
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que o Sesc deveria ter investido mais em turismo social, num podia só ficar em Bertioga. Devia 
ter um equipamento de montanha, em Campos do Jordão, devia ter um equipamento no 
interior, essa coisa com característica campestre mesmo, e devia ter um equipamento de pesca 
lá no, em Presidente Prudente, entendeu? Então, eu acho que se a gente investisse um pouco, 
tivesse investimento um pouco mais, seria melhor, mas eu acho que colocar o assunto turismo 
social, possibilidade das pessoas usarem disso, é uma coisa fundamental. E o Sesc pôs isso 
na discussão. Tanto, que a partir do movimento do Sesc passou a ser um movimento nacional. 
Turismo social só ganhou importância, porque era feito por uma unidade do Sesc. Tanto no 
Rio, como no Paraná, como em São Paulo, como em Goiás e Minas. 

Qual é a sua opinião sobre o trabalho de turismo na história do Sesc. O senhor meio que já 
apontou pra algumas coisas, teria mais algo a desenvolver? 

Olha, eu acho o seguinte, aquilo que eu falo pra você. Eu acho que poderia ter uma 
importância maior no Sesc. Se a gente tivesse, se o Sesc historicamente tivesse entendido a 
importância do turismo social. Houve um tempo, você deve ter ouvido isso, nas entrevistas, eu 
não sei com quem você falou, você deve ter falado com Dionino e tal. A gente brigava pra 
trabalhar. O turismo social pra ser importante, primeiro era o seguinte, era uma unidade que 
coordenava o turismo social, como era o Sesc-Roosevelt, antes de passar pra gerência Gepse, 
antes, então a gente coordenava o turismo social. Só que a gente fazia a política do Sesc, 
agora, como eu gerente de unidade podia fazer uma política do Sesc? Eu fazia porque eu tinha 
o apoio do Luiz Octávio, eu fazia depois que eu tinha apoio do Dionino, eu fazia por que eu 
tinha apoio do Bodra, né? Por quê? Por que pra você ganhar o respeito das, quem que era as 
pessoas que trabalhavam com turismo social? Porque tudo de ruim na unidade, ah não deu 
certo em matrícula, vai pra turismo social. Ah não deu certo. E isso tudo nós tivemos que fazer 
uma política de valorizar as pessoas, então os treinamentos eram muito sérios. Tinha 
treinamento de elaboração de roteiros, tinha treinamento de português, tinha treinamento, você 
fazia pelo menos dois treinamentos por ano. Por quê? Pra você dar uma identidade pras 
pessoas, essa identidade a gente conseguiu dar a duras apenas no Sesc. Tanto que a Flávia 
que coordena o turismo social hoje, que eu acho que coordena hoje no Sesc, a Flávia 
trabalhou comigo. Ela pegou as experiências e levou pra Sede. Quem tinha experiência? Sesc-
Roosevelt, depois foi o Sesc-Paraíso, depois virou Sesc-Paulista. Então lá que se dava, os 
princípios de turismo social tavam escritos: qualidade, supremacia de serviço ao preço, é... tem 
que ser um projeto cultural, não pode ser meramente uma viagem, né? Tanto que foram 
inventados o São Paulo, os de interior, um outro programa que você fazia nas cercanias de 
São Paulo... Por quê? Você dava um conteúdo cultural, você dava a, eu me lembro muito bem 
disso, um que a gente inventou uma visita a exposição de Monet. Cara, tinha gente saindo pelo 
ladrão. Tanto que a Secretaria do Estado e da Cultura pediu pra gente elaborar um projeto pra 
levar a cidade do interior pra visitar São Paulo. Visitar o quê? Nós selecionamos alguns 
museus de São Paulo. Quê que era importante? Ah, Museu de Arte Sacra, Pinacoteca, Centro 
de Arte Imigrante, Arquivo do Estado, MASP e dava uma visão geral. Porque São Paulo não é 
só aquela coisa, pra quem é cidade do interior passa o dia em São Paulo, então você tinha 
tudo isso, você podia englobar tudo isso junto com o BITS, São Paulo, acho que o nome não 
era esse, passeio cultural. Hoje eu acho o seguinte: o Sesc poderia ter usado mais a expertise 
dele em turismo social pra ser a grande referência nacional. 

Isso aí até aponta pra próxima pergunta que é: o que representa o Sesc pro turismo nacional? 
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Turismo social nacional só existe porque criou, foi, nasceu no Sesc e foi feito com muita 
competência. Tanto que essas políticas públicas, que não saíram do papel, você deve saber 
disso, a Embratur cria, cria programa e não sai do papel.  

É verdade.  

Não cria nada, fica só no plano, plano, plano, ah, tem, e números né, eles usam números. 
Como o Walfrido foi Ministro de Turismo, eu achava que aí podia eventualmente sair. Porque 
junto com o Walfrido tinha gente que tinha, no começo do programa turismo social, podia falar, 
né. Eu acho que o Sesc poderia ser o grande pilar de desenvolvimento do turismo social 
nacional e a partir daí fazer um programa de realmente competência, o que não tem. Não tem 
no Estado de São Paulo, não sei se você entrevistou na sua, a Irene Cidin Valio que era do 
movimento dos idosos de São Paulo, da terceira idade de São Paulo e eu fiz com ela, a gente 
fez com ela, várias atividades junto. Então eles queriam a expertise da gente pro Estado poder 
fazer, o Estado implementar uma política de valorização do idoso... Por quê? Por que não tem 
só o aspecto de fazer política pra idoso, tem o aspecto de saúde, tem o aspecto econômico, 
né? Então o que gira em turismo? Ah, tem hotéis em Águas de Lindóia? Tá. Garante a 
ocupação desse hotel o ano inteiro porque vai ter emprego, vai ter valor monetário e financeiro 
e vai ter uma movimentação. Movimenta a indústria, a empresa de ônibus, movimenta 
empregos de motorista, movimenta emprego de guia, movimenta emprego de pessoa que 
trabalha em hotel, movimenta emprego das pessoas que atendem os idosos, como a gente fez 
em Caldas Novas, como a gente fez em Porto Seguro. Porto Seguro foi, quando a gente abriu 
Porto Seguro, era uma operação temerária. Então eu acho que a importância disso pro turismo 
nacional é fundamental. Se não houvesse uma experiência, eventualmente não teríamos 
chegado aonde e acho que nós poderíamos chegar muito mais, ir muito mais além do que isso. 

Perfeito. Essa pergunta agora que vou fazer é fruto de umas pesquisas que eu realizei lá no 
Sesc-Memórias, no prédio do Fecomercio. E você acha que o Sesc compete ou competiu com 
as agências de turismo privadas? 

Não, pelo contrário. Essa era uma grande coisa que a gente falava. A pessoa aprendeu a viajar 
a partir de você criar possibilidade pra ela viajar a custo barato. Tanto que a gente não fazia 
programas. Eu não sei se você sabe que o Sesc começou, um dos movimentos era ir pra 
Argentina de avião, lá em 1980 mais ou menos. Aí, recuou, não foi, tal, a gente tinha essa 
coisa e a gente tinha muito contra a gente o fato de ser uma empresa que fazia turismo barato, 
a preço ótimo, dividido, na época o Sesc bancava tudo dividindo em 10 vezes, o Sesc bancava, 
não tinha financeira por trás, tá? Só que a pessoa que viajava pelo Sesc ela queria conhecer 
mais coisas, ela foi pra Araxá, pô, eu quero ir pro Nordeste, o Sesc não fazia Nordeste. Ah 
quero ir pra Caldas Novas, o Sesc não fazia Caldas Novas. Ah eu quero ir pra Salvador, o Sesc 
não fazia Salvador. Então pelo contrário, eu acho que nós educamos o pessoal a consumir o 
produto turismo. Nunca, nunca, nunca competiu até porque nós tínhamos um valor muito 
pequeno agregado e depositado pra turismo e a outra coisa, a gente não competia em função 
do número. Não sei se você sabe, a CVC começou no Sesc-Consolação.  

Me informaram isso, eu não sabia.  

A CVC começou no Sesc-Consolação. O dono da CVC vendia viagem pra idosos antes de ser 
CVC, ele vendia viagem pro pessoal do grupo da terceira idade do Sesc-Consolação. Muito 
curioso isso. E virou essa potência, então a Costa quebrou, não foi por causa do Sesc, a 
Soletur no Rio quebrou, não foi por causa do Sesc, pelo contrário, a gente, vamos supor, eu 
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me lembro um tempo, houve um tempo que a gente fazia parcerias com empresas, para 
garantir pra empresa que a gente ia levar gente na baixa estação, que eles só iam vender em 
novembro, dezembro, julho e janeiro. Quem ia consumir o produto deles na baixa estação? E a 
gente entrava criando grupos, que o idoso pode viajar qualquer época, a gente bancava, as 
agências cobravam da gente os pacotes e hotéis e eu me lembro que a gente tinha um 
convênio, teve um boom uma época, que a Visual Tour trabalhava com a gente. A gente 
pagava as viagens à vista e parcelava pras pessoas em 10, 12 vezes. 

Ah, tem umas perguntas que são específicas do senhor, assim que eu vi no Sesc-Memórias 
alguns documentos que eu achei interessante. É... Primeiro assim, quais são as pessoas que 
vivenciam o turismo no Sesc? Assim, qual a classe social acolhida majoritariamente pelas 
atividades de turismo do Sesc, Nelson? 

Você vai encontrar aqui na minha, na minha, no meu TCC, você vai encontrar um perfil das 
pessoas salariais, perfil salarial, perfil de idade e perfil de como é que chama? De formação. 
Você vai encontrar quem é. O que eu acho é o seguinte: a grande massa, até 10 salários 
mínimos caracterizam mais. Isso em 1979 até 85, 86, é um pessoal sem formação. Isso era o 
pessoal de base de comerciário antigamente é diferente o comerciário de hoje. Eu falava que 
comerciário antigamente era qualquer pessoa que trabalha no comércio, o véio, o alfaiate, né... 
Hoje não, você passa na empresa, a empresa é só um ponto, não é pra você ficar e aposentar 
na empresa. Você passa por ela, é base de entrada no mercado de trabalho, depois você vai, 
universidade... Então essa coisa foi mudando. E foi mudando também perfil de renda, perfil de 
escolaridade, o perfil de idade, antigamente ia só idoso, depois o turismo social foi mudando o 
perfil das pessoas. Ah, entra cara com trinta anos, entra casais com filhos novos, entra jovem, 
entendeu? Por quê? Por que os programas foram se adaptando e foram sendo criadas 
oportunidades pra todo mundo. Então eu acho hoje que você não tem, o perfil hoje reproduz 
um pouco do que você encontra na sociedade. 

Entendi. Quando que começou a fazer aquela avaliação de desempenho dos passageiros e 
dos profissionais envolvidos? O senhor tem mais ou menos, lembra? 

Olha, quando eu assumi o Sesc-Roosevelt, foi em 1985, a gente já tinha o opinário. Este 
opinário não avaliava ainda o perfil do trabalho do Sesc, eu acho mais ou menos mais ou 
menos, vou tá chutando, mais ou menos 1990, que a gente começou a avaliar o que era e 
como a gente fazia a qualidade do trabalho. Porque opinario é o seguinte pra gente, a gente 
tinha muito medo de ser criticado pelo trabalho, e a gente usava esse opinário pela qualidade 
de serviço prestado, para avaliação dos guias. Não sei se você sabe, todo processo de turismo 
social, você tinha que ter o máximo, alimentações pelo menos uma alimentação por dia 
prevista, no máximo 500km por dia de transporte, de veículo, um guia, esse guia fazia o papel 
de guia mas fazia o papel de grande mentor do grupo também e a gente usava os 
equipamentos o máximo possível deles, pra quê? Pra baratear o co... E aí a gente estabeleceu, 
a gente viu que estabelecia uma relação. Essa avaliação deles era o quanto era o 
envolvimento deles com o público. Às vezes eles chegavam a uma incongruência. Falavam 
muito bem do trabalho do cara, mas o cara não era tão agregado ao grupo. Então você tinha 
uma coisa, um desempenho profissional muito bom e um desempenho pessoal sofrível. Aí 
você ia trabalhar com os guias pra mudar isso.  

Pra eles terem um bom relacionamento com o grupo. 
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 Exatamente. Você vai entrevistar eventualmente depois o Roque e o Brasil que eles foram 
guias...  

Entrevistei de guia, acho que só o Marcos Scaranci, que eu entrevistei. Tenho que entrevistar 
mais guias.  

Então, o Brasil e o Roque sabem mais que o Marcos. O Marcos trabalhou comigo, entrou 
comigo em Bertioga.  

Entendi. 

 É... a gente brincava muito... Escuta cara, tem que levar a velhinha no colo, você tem que 
dançar com a velhinha... 75, velhinha, num tem homem nenhum, que na época tinha muito 
mais mulher, como até hoje, muito mais mulher do que homem. Então você tem que dançar... 
E outra, né.  Então a sua forma de chegar nas pessoas, você não pode ser médico ao ponto de 
ficar... não dá pra ser acético, entendeu? Ou você faz parte do grupo, você se integra no grupo. 
E eu acompanhei algumas viagens, vamos supor, eu fui pra Porto Seguro, eu fui pra Caldas 
Novas, eu fui pro Sul do Brasil, eu acompanhava pra poder fazer a minha avaliação, que era 
importante, era avaliação de uma pessoa que tava avaliando pela entidade, pelo Sesc.  

Legal.  

Olhava o produto, vivenciava o projeto. 

Mas falava pras pessoas que tava ou não...  

Não, não, não, não falava que tinha essa função.  

Como se fosse um turista, mas...  

Sim.  

Legal. 

Nelson, lá também no, eu vi, essa pergunta foi porque eu tive acesso aos desempenhos, às 
avaliações. Aí em geral eu vi reclamações assim dos turistas sobre a dificuldade de se 
conseguir o passeio ou a excursão.  

Vaga.  

É, vaga. Mas tem a ver com aquilo que o senhor falou, assim era mais Bertioga e... assim, o 
Sesc não conseguia realmente, pelo tamanho do Estado, é muito grande, né.... 

A demanda era muito maior e outra coisa que você vê é o seguinte: quando você abre 
possibilidade das pessoas falarem, eu posso dizer pra você que, a gente tinha o opinário, a 
gente criava programações em função do que era pedido e às vezes a programação que a 
gente criava não vendia. Porque? Porque na hora que o cara preenche o papel ele põe tudo. 
Quando ele quer ir pra Caldas Novas, ele vai pra Caldas Novas. Ele quer ir pra Caldas Novas 
seis vezes por ano. Por quê? Lá o lugar não é quente, a água é quente, aproveita, ele sabe né. 
Pode tá chovendo ele vai... “Ah, eu quero ir a Porto Seguro.” Você abria Porto Seguro, você 
abria quatro meses, quantas cancelada por falta de público, quase 25%.  
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Caramba!  

Quase 25%. Então, eu acho que isso é importante e outra coisa, a gente tinha uma demanda 
muito grande para o Bertioga. Quando queriam ir pra Bertioga? Quando todo mundo muito 
queria ir. Você chega no verão, dezembro, janeiro e fevereiro, o Sesc não fazia excursão para 
Bertioga. Aí você tinha que fazer outras coisas. O que você faz? Rio de Janeiro. Copacabana, 
você ia pra Petrópolis, você ia pra Vila Velha lá no Espírito Santo, você ia pra colônia de férias 
na Bahia. Só que os serviços quando comparados ao Bertioga eram muito piores. Na Bahia, eu 
me lembro, você ficava sete pessoas no quarto. Era quarto duplo, agora como você faz um 
casal ficar com sete pessoas num quarto? Então, essa era a grande coisa. O turismo social, 
até que a gente começou a entender que turismo social não é falta de qualidade. Aí você 
começa a priorizar hotel. Se você olha Bertioga hoje, diferente da época que você trabalhou lá, 
não sei se você tem ido pra aquela região...  

Não, não. Desde quando trabalhei eu não fui. Já faz 8 anos.  

Então você não viu os apartamentos novos?  

Não.  

Os apartamentos novos,  

Tem até TV agora né , comentaram,  

Então, os apartamentos novos, que eu posso falar, porque a gente começou a conversar sobre 
isso, a primeira pessoa que pôs geladeira fui eu, a primeira pessoa que pôs cama de casal fui 
eu... Os apartamentinhos novos têm cofre, tem geladeira, tem televisão, tem banheiro bom.  

Que legal.  

Entendeu? E outra coisa, eu hoje quando vou pro Bertioga eu prefiro ficar em apartamento do 
que em casa. Então é diferente. A qualidade da hospedagem, que era, eu falava isso, nós 
temos um equipamento sofisticado de lazer, mas a nossa hospedagem é franciscana. O 
Bertioga era, você conheceu, você viu. 

 É verdade.  

Então, quando cheguei lá, a primeira vez que eu fui lá, quando eu comecei a trabalhar, 
comecei a trabalhar em 73, dezembro de 73, quando vi beliche cara... E aí depois nós fomos 
mudando o perfil de público com o efervescer da população, só usava velhinha. Pra você 
vender na época os cara usavam bengalinha e não tinha essa história de ter cama, não tinha 
nada disso, então era complicado, então a qualidade era muito deficiente. 

Eu cheguei a ver também lá no Memórias convênio entre a colônia de férias de Bertioga e... 
como que funcionou isso?  

Ah, Bertioga...  

...com outras colônias de férias, não lembro agora quais. Era o quê isso?  

Eu inventei uma coisa que a gente tinha Caldas Novas, troca de vagas, Caldas Novas, Minas 
Gerais e Paraná, pelo menos na cidade. Por quê? Bom, antes disso tinha um convênio que era 
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Sesc e Minas Gerais. Os mineiros iam pra praia em São Paulo, tinha até um pavilhão, Milton 
Veloso em Bertioga, tinha um pavilhão, e esses mineiros iam pra praia, direto. Eles adoravam o 
Sesc, adoravam, adoravam, só que isso era um convênio inacabável (risos), sabe? Não tinha 
como romper. Então tinha que esperar virar, nós tínhamos uma procura muito grande de São 
Paulo, aí eles tinham que vender, eles não vendiam em Minas Gerais, então eles devolviam 
com 7 dias de antecedência e a gente tentava usar pra comerciário de São Paulo. Aí quando 
eu fui gerente do Sesc-Roosevelt, na época era Sesc-Roosevelt, depois virou Paraíso, quando 
eu fui gerente do Sesc-Roosevelt, a gente incrementou uma troca de vagas com Caldas Novas, 
com Minas Gerais e com Paraná, Itajubá. Então você manda 50 pessoas pra lá e você pode 
mandar 50 pessoas pra São Paulo. Era, teoricamente, o primeiro, a primeira coisa de fazer 
uma central de reservas nacional, que teria sido muito importante se o Sesc-Nacional tivesse 
assumido o turismo social na mesma, ele assumiu até muito mais que São Paulo mas se 
tivesse assumido sem a prepotência de querer ser, entendeu? A primeira pessoa que discutiu 
turismo social no Sesc fomos nós, que era a Isabel, era uma menina do Rio, o Leonir do 
Paraná e um pessoal de Caldas Novas, onde a gente tinha procura, e tinha a Rivalda do 
Espírito Santo, e tinha uma gerente do Sesc-Salvador, que era a grande estrela, que todo 
mundo queria Salvador. Salvador tinha um plano de comida e hospedagem, hospitalidade. 

Qual o papel do Departamento Nacional do Sesc? 

(Risos) Bom, olha, honestamente, eles entravam a reboque do que fazia São Paulo. Deu certo 
São Paulo? Tem procura? Nós achamos esse programa legal? Vamos assumir. Eu acho que 
primeiro, eles demoraram muito pra assumir, segundo, assumiram de forma errada, terceiro, se 
meteram em coisas que não “deviam” ter se metido. Abrir aquele hotel no Pantanal, não, não é 
pra ele, não é pro Sesc-Nacional, que devia ser um Estadual. Implantou, implantou, tá escuta 
Sesc-Mato Grosso, tô te dando o hotel, agora, eu vou ficar um ano e meio “coleirando” vocês. 
Eu posso falar isso porque nunca, nunca, eu fui chamado pra uma discussão, Dionino foi 
chamado, nunca fui chamado pra discussão do ponto de vista conceitual do turismo social, 
“você” não tem só o conceito de turismo social, tem conceito cultural, econômico, conceito de 
trabalho social, nunca. Eu dei um treinamento em Cuiabá falando sobre roteiros, tal e a gente 
sabia, a gente via, foi no hotel. E aí eu fui conhecer uma unidade do Sesc de hospitalidade em 
Cuiabá. Era bonita, só que não tinha serviço, sabe aquela história: o Sesc-Nacional tentou 
fazer de uma maçã, que era do Sesc-São Paulo, um projeto nacional, tanto que depois o Sesc-
Paraná usou, o Sesc-Minas usou e tal. E existem, como existe na área de educação, 
discussões ferrenhas que o Sesc não devia ter uma escola, como o Sesc não devia ter um 
hotel, entendeu? Porque o hotel é bom, é fantástico, é. Agora pro Sesc-Nacional, não, não é 
pro Sesc-Nacional. Historicamente não é pra ele administrar. Ah vai ser modelo, pode ser 
modelo, mas eu acho que não tem papel, não é pra isso.  

É a regional que deve administrar. Entendi. Olá, tudo bom?  

Essa aí cresceu no Bertioga, aprendeu a andar lá. Foi pra lá com um ano.  

Viveu a infância lá, todo verão, que legal! 

Nelson, qual sua opinião sobre a relação que se estabeleceu entre o Sesc-São Paulo e o 
BITS? 

Eu posso falar pra você que eu tive em dois congressos do BITS, e eu e eu eu fiz uma palestra 
no Sesc sobre turismo social, o Dionino não podia ir eu fui no lugar dele. Aí eu fui indicado pra 
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ir num congresso em Nápoles. Eu acho que, sem dúvida, nunca, um país da América do Sul 
nunca foi tão importante como a gente conseguiu ser, pro BITS e a gente mudou um pouco das 
características do BITS. O BITS teve que ver turismo social de uma outra forma, o turismo 
social na Europa, Europa é um, é pequeno né, só que aqui no Brasil, você sai de São Paulo vai 
à Salvador, você anda 3000km, se você andar 3000km lá você anda a Europa inteira, então o 
BITS tinha aquela coisa canadense, americana, a visão que a gente tem é outra, o turismo 
social aqui é de inserção, você insere um público inacessível pra ele do ponto de vista 
financeiro, diferente do canadense, diferente do europeu, então não tem... Eu acho o seguinte: 
nós poderíamos ser mais, é... não é coadjuvante, protagonista no BITS, mas eu acho que nós 
fomos muito além do que o governo brasileiro nunca fez, nunca deu importância pra, pro 
protagonismo do Brasil no BITS, quem dava era o Sesc e o Brasil é conhecido pelo BITS em 
função do trabalho do Sesc. E começou lá atrás, começou basicamente, não sei se você ouviu 
alguma coisa de conversa com pessoal de Portugal.  

Ainda não.  

O Dionino, você já ouviu o Dionino?  

O Dionino comentou. Até a ideia do Sesc, nasceu de uma ideia de uma associação lá de 
Portugal né, se eu não me engano, ele comentou isso comigo, não lembro agora o nome.  

Então, eu acho que a gente poderia ser mais importante no BITS, ser mais protagonista, como 
a gente é na ODEPA, como a gente, entendeu? Porque não é governo, são instituições, é o 
Sesc, quem é importante pro BITS não é o governo brasileiro, é o Sesc, basicamente o Sesc-
São Paulo, não é o Sesc-Nacional.  

O Sesc-São Paulo impressiona, esse pessoal estrangeiro que vem pra cá fica impressionado.   

É. Você vê o Falcão do Nacional, não sei se você entrevistou ele.  

Não, vou entrevistar.  

O que ele aprendeu, ele aprendeu com o Sesc-São Paulo, lógico que depois você tem uma 
outra política, tem uma outra campanha, que é uma outra coisa, é basicamente Sesc-São 
Paulo, quem faz? É o Sesc-São Paulo. Os modelos que eles seguem? É o Sesc-São Paulo. 
Quem não aceita? Sesc-São Paulo. Quem briga pra não ter essa coisa paternalista do Sesc-
Nacional? É o Sesc-São Paulo e tanto que a gente vive, eu posso falar porque apesar de 
gostar e tal de ver a incongruente o Sesc-Nacional. Eu ouvia gente falar que eram sociólogos 
famosos que tavam conversando, e tal, aí você via o papel do Sesc-Nacional minimizando a 
importância disso. Eventualmente eu acho que o turismo devia de ser uma ferramenta muito 
maior que o Sesc. O Sesc deveria ser no Brasil o patrono, o Sesc-Nacional devia ser o patrono 
do turismo social, pra remendar essas coisas, sabe? Viabilizar do ponto de vista financeiro, 
viabilizar culturalmente, viabilizar, movimentar pessoas. Resolvido. A Espanha durante muito 
tempo fez do turismo uma fonte de renda, uma fonte de manter viva algumas coisas, agora 
não, agora tá uma porcaria.  

(Risos) É verdade.  
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADO 1 - Mouzar Benedito da Silva (ITÁLICO) 

ENTREVISTADO 2- Optou por não ter a identidade revelada. 

 

Nome completo:  

............ 

Mouzar Benedito da Silva 

O cargo que o senhor teve no Sesc, ou os cargos que o senhor teve assim, qual, como foi sua 
a relação com o Sesc desde o início até... 

Não, eu entrei no Sesc em 72, como orientador social num concurso grande que tinha na 
época né... O orientador social era uma espécie de técnico em generalidade, nós fazíamos de 
tudo né, lazer, educação e saúde. E eu tive alguns outros cargos dentro do Sesc como chefe 
de setor, assistente de gerente, assistente de diretor.  

Deixa só eu fazer um intervalo aí. O seguinte, essas equipes que a gente fazia as unidades 
móveis pra trabalhar no interior, era móvel mesmo, funcionava em vários lugares, pra você ter 
ideia dessa coisa, da generalidade de tudo isso, a primeira equipe que eu fui trabalhar, o 
coordenador da equipe era um advogado, na equipe tinha um cara formado em filosofia, eu 
formado em Geografia, Washington formado em Letras, um estudante de Engenharia, tinha um 
Sociólogo... 

Luiz Octávio participava nessa época? 

Luiz Octávio mais era mais de controle na época, quando nós entramos ele era assistente da 
nossa unidade Educação Social. 

Ele foi meu orientador na pós em lazer, fiz entrevista com ele semana passada. 

Essa variedade dava um entrosamento geral, ele se especializou nessa área né. 

O que representa o Sesc na sua opinião senhor ( ... ), pra sociedade e pro senhor? 

Eu vou falar de São Paulo, porque eu conheci o Sesc do Brasil inteiro né, o Sesc não é um 
“não-lugar”. Eu fui ao Sesc de Pernambuco pra conversar com o diretor regional, passei uma 
semana lá, trocou de diretor regional cinco vezes durante uma semana... Então, existe, a 
federação tem vários Sesc, aqui em São Paulo o Sesc é sem dúvida nenhuma referência 
cultural importante, tanto aqui na capital como na cidade de interior, é a maior riqueza cultural 
que existe no Estado de São Paulo. Não sei se por falta de competência dos outros órgãos ou 
por competência do Sesc. O Sesc tem um nome muito forte no Estado de São Paulo, no 
Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o resto... 
Manaus tem alguma coisa? 

Aquele grupo de teatro lá, experimental.  
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Apesar, que na verdade você vai fazer um estudo sobre a criação do Sesc, a origem do Sesc... 

É, eu vou focar o turismo. 

Se você fizer um histórico do Sesc, a história do Sesc é meio pesada. O Sesc, ele é cópia, o 
seu Getúlio ele copiava as coisas da Itália. Ele copiou a carta del lavoro da Itália pra montar a 
estrutura sindical brasileira e a carta que a Opera Nazionale Dopolavoro pra criar o Sesc, que 
seria uma estrutura que Mussolini utilizou na Itália pra ficar conhecido ideologicamente. A 
Opera Nazionale Dopolavoro era um monte de centros recreativos espalhados pela Itália 
inteira, pro pessoal jogar baralho, bater bola, jogar ping pong e o Getúlio trouxe isso da Itália 
pro Brasil. Então ele criou Sesc e o Sesi, Senai e Senac, um pra formação profissional e outro 
pra lazer. Eu fui num Congresso em Petrópolis de empresários e eles ficaram muito assustados 
com a primeira eleição depois da ditadura de Getúlio, o Partido Comunista teve uma votação 
muito grande.  

Teve mais de 10%, então eles falaram: os operários estão virando comunistas, os 
trabalhadores estão virando comunistas. Então tem que criar o seguinte: o cara que tá jogando 
futebol de salão, não sei o quê, tá se divertindo não tá pensando em política. Então tem que 
criar opção de lazer pros caras desviar o pensamento, a ideia é claramente isso.  

Mas tanto na Itália como na Alemanha, eles criaram as estrutura de turismo do Sesc de lá e da, 
na Alemanha tem a KDF, um nome esquisito lá que significava Força pela Alegria, o que que 
Hitler fez, montou um puta monte de colônias de férias na Europa inteira para usar 
estrategicamente, pra usar militarmente. Então na verdade o turismo em massa alemão, quem 
criou foi Hitler e essas colônias de férias que vieram pro Brasil pós guerra, tanto nos sindicatos 
do empregado, que tem um monte né, como do Sesc foram inspiradas no que o Mussolini fez 
na Alemanha, Itália, a origem das colônias são fascistas/nazistas, tem alguns livros 
interessantes que eu não lembro mais quais são que mostram isso (risos). O que é hoje não 
tem mais nada a ver com isso. O que eu queria te dizer é o seguinte: com toda, o próprio Sesc, 
os empresários do Sesc aqui em São Paulo, eles não sei porque cargas d’água eles perderam 
o próprio controle sobre aquilo que eles queriam controlar. 

Como assim? 

Se você pegar os empresários de São Paulo não tem a menor ideia do que a gente fazia, eles 
achavam que de um lado tinha os computadores que cuidavam do dinheiro, do outro lado um 
sociólogo que era convidado pras brincadeiras. 

Não sabia o princípio que era. 

Aí tinha o seguinte, nesse concurso, eu entrei no mesmo concurso que ele, era 50 vagas, tinha 
4mil candidatos, tudo gente que todo mundo dizia, falava os maiores intelectuais, bem 
concorrido. Não era bem isso, mas eles queriam criar uma instituição de direita, mas o 
concurso só entrava gente bem formada e informada.  

Se não fosse de esquerda não entrava.  

Eles queriam criar uma estrutura de direita com gente de esquerda (risos) 

Que louco! 
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Era uma coisa muito louca e nós entramos em 72, no ápice do regime militar. 

Qual a opinião dos senhores sobre o trabalho realizado pelo Sesc? 

Na minha opinião, ao contrário do que se faz por aí em termos de governo, em termos de 
fundações... Você pega algumas fundações, algumas ainda são voltadas pras artes e tal. Você 
pega Secretaria de Cultura, tem grandes prédios, grandes trabalhos voltados pra área de 
literatura, pra área de música e não sei o quê. O Sesc mistura tudo, então o que que acontece, 
você pega aqui o, na Doutor Vila Nova,  a Doutor Vila Nova o Sesc completa, passam cinco mil 
pessoas por dia lá dentro com os interesses mais diversificados, passa 200 nego que vão 
querer jogar bola, que vão querer dar um mergulho na piscina, mas antes de chegar na piscina 
ou jogar bola, eles trombam com uma puta exposição, fantástica.  

Eles atravessam uma biblioteca...passam no meio de um teatro.  

Pode acabar fisgando alguém, né.  

Então é uma forma assim muito, não sei se foi proposital ou não, o Sesc no começo chamava 
Centro Cultural Esportivo, hoje se chama Centro de Lazer, no Rio de Janeiro se chama Centro 
de Atividade. Então é uma forma que propiciou que muita gente que não tinha nada a ver sabe 
com fotografia, com cinema e tal, passou a ser interessante porque tava indo jogar bola, ou 
tava indo assistir uma partida qualquer.  

Aí tem outra coisa que eu acho que é importante, você pega qualquer governo Municipal, 
Estadual ou Federal que desenvolver um projeto, você tem que fazer o projeto agora, esperar 
ser aprovado, demora sair a verba aí tem uma papelada danada... No Sesc como é 
desburocratizado, ele não tem esse esquema todo, você pode fazer um projeto hoje e 
implantar semana que vem.  

É, uma das vantagens enormes do Sesc-São Paulo que as bases de fazer isso não é frescura, 
a gente decidia o que era pra ser feito e fazia, fazia e acontecia, era legal. Era um grande 
laboratório instrumental que esse grupo de orientadores fazia, que o pessoal assumia numa 
boa... 

Ouvi dizer, não sei se isso é verdade, a regional de São Paulo, o Sesc de São Paulo, tem mais 
dinheiro até que o Ministério da Cultura. 

Eu também ouvi dizer, não, bem mais, com certeza. 

Muito mais né.  

Não, mas não é questão de ter mais. O Sesc como qualquer outro, o preço do metro quadrado 
das obras do Sesc é seis vezes o preço do metro quadrado (risos)...  Mas acontece muita 
coisa, e além de ter bastante dinheiro o Sesc de São Paulo tem competência, agora tem outros 
Sesc com bastante dinheiro e não constrói nada. No meu tempo Pernambuco era assim, 
Salvador acho que não quer mudar. 

Eu entrevistei semana passada o senhor Nelson Lourenço.  

Nelson tá aposentado?  

Tá.  
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O último cargo dele foi gerente do Bertioga.  

Ele tava falando que na opinião dele que o Sesc-São Paulo poderia ter feito mais colônias de 
férias como Bertioga, talvez uma mais no campo, outra na serra, alguma coisa assim. 

Isso daí que fui eu, eu criei esse projeto exatamente pra isso e nós não temos grana pra fazer 
outra coisa, aí eu falei assim ó: dá um jeito de fazer com que esses pessoal passe férias sem 
que eu precise desembolsar tanta grana. 

Qual foi a solução pra isso?  

Começou na base do raciocínio (risos). Então a primeira coisa que eu fiz foi um levantamento 
dos equipamentos de toda iniciação aqui no Estado de São Paulo tinha sido porrada. Tinha a 
iniciação de sindicatos e assemelhados a capacidade instalada de Salvador, com o Estado de 
Salvador, só que o relacionamento com eles era muito complicado, eram várias corporações, 
vários sindicatos. Conversar era muito difícil, não tinha condição e não podia me atender 
quando eu precisava mais que era janeiro, fevereiro e julho. A demanda reprimida do Bertioga 
era absurda, taxa de ocupação em 93% de leito, não de unidade habitacional. Mas aí eu fui 
conversando, eu fiquei levantando hipótese, fui na Marinha pra ver se a Marinha tinha navios 
disponíveis, mas isso tudo num curto espaço de tempo. Até que eu resolvi uma hipótese, 
cheguei a conclusão do seguinte :o Brasil formou padre durante muitos anos, muito padre e 
hoje quem que vai ser padre? Eu suponho que deve ter um monte de seminário espalhado pelo 
Brasil todo, em todos os lugares né. Porque deve tá às moscas, daí eu fiquei conversando com 
o ... daqui de São Paulo até que ele falou ó, pra encurtar a conversa eu tenho esse livro aqui, é 
um livro de duas mil e cem páginas do Instituto Superior de Estudo da Religião que mostrava 
tudo que os padres viam no Brasil inteiro. O Sesc tem um coisa maravilhosa, uma puta colônia 
de férias em Araruama, na Região dos Lagos, na Bahia tem um monte de casa pra explorar, 
Mendes no Estado do Rio. 

Isso foi contado em que ano? 

77, 78, foi uma conversa com o diretor regional.  

Eu tô pra entrevistar ele mas ele tá no Paraná.  

Ele é xarope, ele tá meio... ele não tá lembrando bem das coisas (risos).  

Então eu tenho que entrevistar logo (risos).  

Na verdade é o seguinte, você pode falar o que quiser, a turma do Sesc agora deve ter isolado 
o Renato, mas o Renato deixou as coisas acontecerem,  

Deu liberdade total.  

O que o Sesc é hoje se deve ao que aconteceu nos anos 70, hoje tá na base da manutenção, 
quem tá faturando mesmo.  

É o Oto (risos).  

Todo pessoal que bolou essa estratégia de trabalho, foi esse pessoal orientador social que 
tinha essas equipes de sair fazendo coisas pelo interior, chegava no lugar, a partir da realidade 
que eles encontravam, chegava no lugar, tinha lugar pra fazer teatro eles montavam, imediato, 
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hoje um grupo que gosta disso, amanhã já outro, então essa dinâmica foi muito importante pra 
criar o que é o Sesc hoje, Sesc de São Paulo. 

É, acho que é a regional, não sei no turismo, é a regional mais forte em relação ao Turismo? 
Vocês têm alguma ideia? 

Em termos de equipamentos o Rio é melhor.  

Mas talvez em movimentação de levar turistas aí...  

Em programação também.  

O Rio tinha Macaé, colônia em Petrópolis e Copacabana diz que é ótima né, nem conheço. O 
Danilo deve saber, Danilo dirigiu...  Em termos de mobilização... eu deixei o Sesc com 400 
excursões por ano, montei meu projeto, fazia 400 excursões por ano e tá junto. Isso nos anos, 
no final dos anos 70. 

Acho que a partir daí então que o turismo tornou-se relevante para as políticas e nas ações do 
Sesc-São Paulo. 

É. Tô lembrando uma coisa importante agora, o Sesc no meado da década de 70 começou a 
mexer com negócio de terceira idade e a terceira idade era um pessoal que nunca tinha viajado 
na vida, então é aquelas velhinhas assim assanhadas demais, quando pegavam uma viagem 
dessas assim eu achava maravilhoso. Foi uma coisa básica que acho no meu ponto de vista,  

As primeiras excursões só foram deles mesmo, a maioria.  

Só continuando, se montou um projeto né e o projeto previa o que né, previa que nós iríamos 
conseguir nesse período mais importante, janeiro, fevereiro e julho nós vamos conseguir uma 
estrutura alternativa de equipamento, de ótima qualidade com apartamentos é... como 
fazendas, locais assim de alto potencial turístico de grande patrimônio natural e cultural e 
queríamos desenvolver alguns tipos de atividade. Um que já existia, era desenvolver um 
turismo de apoio pedagógico, vamos dizer assim, excursões  de 5 a 7 dias com escolas do 
Estado pra percorrerem cidades que estão no currículo escolar né, cidades históricas... 
Atividades pra esse tipo de gente né, atividade de turismo em geral de uma semana a dez dias 
pro povo em geral, atividade de um dia e de final de semana e aí pode-se ver o resultado 
efetivo, nós começamos a desenvolver um trabalho levando excursão pro Rio de Janeiro no 
Estado do Rio que era um Convento dos Irmãos Maristas que tá lá até hoje, deve ter virado 
hotel, depois uma colônia de férias dos Lasalistas de Niterói lá em Araruama. Uma fazenda de 
400 alqueires que a gente conseguiu lá em Ouro Preto com cachoeira, piscina, 80 quartos, 10 
apartamentos e em Brotas, Salvador, começamos a fazer excursões pra Salvador, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro. 

Qual o peso que o Sesc tem para o a atividade turística no Brasil, em geral?  

Eu não sei exatamente (risos) porque o que o Sesc deve tá fazendo hoje, que eu não sei mais 
dessa parte, eles devem tá mantendo a colônia de férias, dar uma modernizada na colônia de 
férias, provavelmente eles não vão conseguir nunca tendo o custo de investimento pra você 
construir alguma coisa é absurdo, é muito melhor você aproveitar de uma infraestrutura 
existente ociosa. Um tempo depois que eu saí eles começaram a utilizar hotéis convencionais 
pra colônia de férias do Sesc nos Estados porque o preço da hotelaria baixou bastante, 
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começou-se a negociar bem para que pessoas de 3 a 10 salário mínimo pudesse ir. Essa era 
uma característica do nosso trabalho né, eu fiz todo um levantamento técnico e tal e eu não 
conseguia levar gente que ganhasse menos de 3 salário mínimo, não dava. 

Essa era a próxima pergunta aqui. Quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Sesc.  

Eu estou te falando a minha história, não sei outra, então da minha história é o seguinte: eu 
pedi pra um amigo meu fazer uma pesquisa no próprio Sesc e peguei pesquisas da Globo Tour 
que era do Governo do Estado do São Paulo em 1972 e a Globo Tour provava o seguinte: com 
menos de 20 salários mínimos o cara só pode ir pra casa de parente, 20 salários mínimos na 
época, mais nada. Acima de 20 salários mínimos ele se torna cliente de uma agência de 
viagem. E dentro dessa pesquisa diz o seguinte: a família nas férias ela pretende, ela se dispõe 
a gastar o salário inteiro dela nas férias pra passear, então é essa estrutura de 3 e 10, o pobre 
pra nós não ia... (risos). 

No Sesc, “denominação comercial de puro sangue”, é aquele que ganhava salário mínimo e 
tinha marido, mulher e dois dependentes no mínimo. Como é que chamava? Tinha A1, A2, A3, 
B1, B2, tinha as categorias comerciais né. 

Tinha a seleção diante dessas categorias de quem tinha prioridade? Era algo interno? 

Não, esse era o... O Sesc tinha cinco faixas de salário.  

Isso acho hoje que não tem mais, né?  

Acho que tem. 

Eu entrevistei a Flavia Costa, Denise Kiling, falaram que não tem mais essas faixas não. 

É salário e mínimo de dependentes.  

Tem muita prioridade né, quem tem mais família quem ganha menos tem prioridade. Elas 
falaram que acabou; porque assim, você pega as associações lá fora, Portugal, França, vão 
seguir também isso. Vai ter prioridade quem tem família com um número maior de pessoas, 
ganha menos,... 

Na colônias do Sesc, turismo, tinham cinco faixas salariais, quem ganha menos pagava menos 
e tinha uma certa prioridade mesmo... O democratizar o turismo pra nós é nesse sentido, gente 
que não podia viajar, que não tinha condições de viajar por excursões rodoviárias, no turismo 
tecnicamente legal, ele saía do ônibus, entrava no ônibus, tinha toda uma dinâmica interna e tal 
e há coisas, tem algumas coisas que não funcionam mais, o cara entrava na Dutra e já se 
falava da macro indústria de São Paulo, como funcionava, quais eram as cidades que tinham 
força industrial, as cidades turísticas, artesanais e chegando nos locais fazia um trabalho sem 
ser chato, com pessoas, o legal da integração das pessoas. 

Achei interessante, eu já não tava mais no Sesc e eu encontrei com uma turma, num hotel, 
hotel bom, aí parou um ônibus desses, da terceira idade. Aí como era a primeira vez que tava 
viajando, precisava ver a quantidade de malas que eles levavam, então eles não conseguem 
carregar e tinha que ter carregador levando mala pra cima, entendeu. Aí o cara usava assim: 
chegou com uma roupa, subia pra tomar banho, ficava meia hora lá no e ah vamos jantar e 
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subia trocava de roupa novamente, então... Mas eu acho que era do Sesc também, não tenho 
certeza, e aí eles, como era primeira viagem deles, eles passavam a ficar se exibindo (risos).   

Era o slogan das primeiras excursões que a gente montou, eu acompanhei. Eu fui pra Salvador 
uma vez e fui pra descer a serra, funcionou direitinho (risos). 

Eu tenho umas pesquisas no Sesc-Memórias, no prédio do Fecomércio, aí eu vi umas 
documentações e tal lá, várias cartas, relatos, aí essa pergunta tem a ver com isso que eu olhei 
lá, os documentos. Vocês acham que o Sesc compete ou competiu com as agências de 
turismo privadas? 

Então, o que que aconteceu nesse tempo, qual foi o primeiro grande entrave que eu tive, 
falando de mim mesmo, que eu tive pra executar esse trabalho. Eu participava do Conselho, da 
Federação do Comércio, Conselho do Turismo da Federação e do Comércio, eu comecei a 
participar em função, eu, o Joandre, o Joandre que me convidou, o Joandre era advogado da 
Embratur e acabou me incentivando muito, aí o quê que aconteceu, o Vanpreck, da 
Nascimento Turismo, uma operadora turística grande, ele não quis permitir de jeito nenhum 
que a gente operasse fora do Sesc, porque isso ia competir com as agências de viagens. É o 
seguinte, até lembrei do turismo de massa na Alemanha, essas coisas, tudo que te falei, se 
você quiser pegar, eu não sei qual é o tamanho da sua tese. Os teóricos do turismo de massa, 
lá atrás, com tudo que eles fizeram com relação ao turismo por motivos ideológico militar, eles 
criaram uma cultura do turismo, aquela que nunca foi usado pela primeira vez é o que ia ser. 
Nesse universo eu conseguia receber gente que ganhava acima de 20 salários mínimos, acima 
de 12 pau por mês, a turma que a gente queria pegar e pegou, jamais passou por um lugar que 
não teria condições para tanto, hoje eu não sei como é, hoje nós tamos em 2012, pô. 

Os conteúdos também diferem, assim? A viagem em si, como ela funciona? 

Mas o que que, não existia nenhuma cultura turística, vamos dizer assim, que estimulasse uma 
base a começar, que nem o jogo de futebol, você vai jogar futebol, aí vai os cara que é melhor 
acabam jogando pro Corinthians. Você vai evoluindo socialmente, culturalmente, 
economicamente, você vai fazer cruzeiro de navio... Diz que o não tinha que concorrer então 
foi o quê que eu fiz eu não consegui, em 77, em 78, fui chefiar o Sesc de Santos e eu fiz o quê, 
eu coloquei uma agência de viagens de um amigo meu que trabalhava no Tour do Brasil, com 
a assinatura da Tour do Brasil e tudo pra não dar problema.  

Eu cheguei a ver isso, sempre uma empresa com uma marca. Entendi. Qual a sua opinião 
sobre a relação que estabeleceu entre o Sesc-São Paulo e o BITS que é o Bureau 
Internacional de Turismo Social.  

Não tenho a menor ideia (risos).   

Essa questão que vem agora é o objeto de estudo da minha pesquisa. Qual o papel do 
Departamento Nacional do Sesc? O senhor teria uma ideia, alguma coisa pra falar sobre? 

O quê que acontece em São Paulo hoje, isso sem frescura né, a gente tem, o pessoal tira 
dinheiro do Sesc-São Paulo e manda pro Nacional e o Nacional distribui pro resto. O papel do 
Nacional no meu tempo era o seguinte: era financiar os Sesc que não tinham recursos 
financeiros a montar belas colônias de férias, entendeu? O subsídio era totalmente, o Sesc-
Guarapari, a maioria das colônias de férias que existem fora do sul e do sudeste foi o Sesc-
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Nacional que fez, a política tava como solução. Eu acho que não acrescenta nada, tô te falando 
do passado, não vou falar...  

As regionais que são muito fortes, que não dependem muito do...  

O Sesc-Nacional tem muita coisa... um desenvolvimento de equipamentos turísticos do Sesc...  

A gente tem até um... por quê eles coordenam no Pantanal né? Não sei.  

Será que aquilo lá é coisa deles?  

Acho que é deles.  

Lá era uma, ali no Araguaia, Aruanã.  

E nem colocaram pro Estado desenvolver não, eles que...  

Lá era acampamento antes, mas o dinamismo de fazer de uma forma de organizar excursões, 
produtos turísticos, independentemente de ser colônia ou não, é do Sesc-São Paulo e 
anteriormente quem fez isso muito bem foi o Sesc do Rio Grande do Sul né. O Sesc do Rio 
Grande do Sul, como o Rio Grande do Sul é um Estado diferenciado pelo clima, o que sempre 
fez e sempre se deu bem com isso, ele alugava equipamentos durando dois meses por ano, 
janeiro e fevereiro, pagava o que tinha que pagar mas não tinha compromisso da semana, 
acho que até hoje o Rio Grande do Sul faz isso né. Se você tá querendo fazer um trabalho 
nacional...  

Acho que vai ser difícil, vai ser difícil falar de todas as regionais, não tenho fôlego pra isso, vai 
ser mais a regional de São Paulo e o Departamento Nacional, também vou entrevistar pessoas 
lá.  

Seria uma tese muito grande, não dá.  

Sete unidades mais um Nacional é...  

Eu teria que ter uma pessoa em cada Estado pra me ajudar.  

Minas Gerais não tem colônia de férias em região nenhuma.  

Minas Gerais (risos) não tem litoral, não dá, botou uma colônia em Grussaí né(risos). 

É, não, e é historiográfica a pesquisa, então, um recorte do final da década de 70 pra cá, 
também faz ela ser bem grande. 

O que eu teria legal pra te dar, mas eu não achei, é um trabalho meu publicado pela Embratur, 
pra gente consolidar isso, no início eu escrevia o projeto e o João lia. O senhor dos pareceres 
jurídicos pra gente tem a liberdade de fazer... Eu vou ver se eu acho, esse projeto vale a pena 
ver, é um projeto bem legal, todos os projetos que eram pra ser desenvolvidos, projeto de 
turismo estudantil, turismo pra terceira idade, turismo promocional, turismo de dia, turismo de 
final de semana... O quê que nós fizemos, coisas boas, eu tava chefiando unidade, um lugar a 
100km de São Paulo, o quê que aconteceu, na sexta-feira a noite saiu uns 30 carros  lá de São 
José dos Campos, ia pra São Paulo encher a cara numa boate e falar um monte de.. Aí eu 
comecei com 10 pessoas e falei vou fazer o seguinte: toda sexta feira sai um ônibus do Sesc 
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nove horas da noite,  e a gente programa antes o quê fazer, vamos ver Ney Matogrosso, 
vamos numa boate e 6h da manhã estamos de volta. Um turismo assim, noturno né, que o 
pessoal queria beber a vontade, encher a cara, se divertir uma barbaridade, pagava menos e 
tinha toda segurança e uma relação boa. 

É, eles tinham aquela expressão: turismo na própria cidade é DiverSãoPaulo, alguma coisa aí, 
essas coisas.  

Alguma coisa assim, primeiro que o final de semana de São Paulo a gente começou fazendo 
final de semana em São Paulo, trazendo gente de Bauru pra cá, cidade de Bauru... cidade 
acima de 300 km, inclusive, arrumava hotel de 3 estrelas pra eles, muito barato mesmo. Final 
de semana em São Paulo ia ficar às moscas, aí eles cobravam café da manhã mais uma 
graninha pra lavar roupa e já resolvia. Ai ficava fazendo... 

Projetos culturais, ai eles iam dançando: queremos ir pra uma zona (risos), o pessoal gostava 
das mulatas do Sargentelli. Shopping e mulata do Sargentelli (risos). 

Na opinião do senhor, pontos fortes e pontos fracos do turismo no Sesc-São Paulo. 

O problema é falar disso aqui hoje, eu não sei.  

Na época do senhor.  

O ponto forte sempre no Sesc de São Paulo, as atividades turísticas do Sesc-São Paulo tem 
um conteúdo sem frescura, tem conteúdo educacional, pedagógico, de lazer, de prazer, muito 
bem estruturado. Você vai numa colônia de férias do Sesc-São Paulo e você vai lá no 
Mediterrané - vai ter gente mais gostosa no negocio (risos) - a qualidade é muito boa, 
atividades legais.  

Você acha que tem a ver com a vinda do Dumazedier ou não diretamente? 

Não, quando veio o... Dumazedier já em termos gerais cara... A ultima que eu fui a um curso do 
Dumazedier foi quando eu apresentei um trabalho pra ele do Turismo e Excursões de Escolas, 
que já tá dentro do meu projeto, tava fazendo, tava jogando, tava ampliando meu projeto né, 
mas Dumazedier tem importância no sentido que dá uma textura maior no princípio do tempo 
livre e tal.  

E os pontos fracos na época do senhor no turismo, o quê o senhor vê?  

Não, ponto fraco é incapacidade dessa tendência um pouco nazista, isso na época. É uma 
atividade que você precisa de muita grana pra subsidiar muito; comigo vai ser o seguinte eu 
quero multiplicá-la ao infinito, mas custo zero, não quero ter lucro nenhum, mas não quero 
subsidiar. As excursões que a gente fazia, tirando de retaguarda a excursão, as atividades 
turísticas em si, ela tinha que zerar. Se custava 10 tem que ter um retorno de 10.  

A última pergunta seria mais uma pergunta conceitual. O que é turismo social na sua opinião. 

Como vou dizer... é um turismo decente né. Usando alguns conceitos que tem por aí, é um 
turismo feito nas melhores técnicas possíveis pra pessoas que sem esse apoio não fazia. 
Então é um turismo que respeita mais do que ninguém o patrimônio natural/cultural, que seja 
prazeroso, que seja sustentável, que a pessoa aprenda a vivenciar outras realidades 
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saudáveis, gostosas, e proteger... que estimule o inter-relacionamento, pessoal, grupal, social e 
o escambau (risos)...  

Tem uma coisa, não sei se interessa, tá falando que você começou em 77, 78, né. 74, quando 
eu era diretor cultural do Sesc-Pompéia, eu acho que o Sesc já tava pensando em fazer uma 
coisa dessa.  

Não... fez, fez.  

Me procuram lá no Sesc-Pompéia, como eu era diretor, pediram pra eu organizar uma 
excursão de 3ª idade pra Minas Gerais. Fui lá visitando esse lugares, Ouro Preto, São João Del 
Rey e Barbacena, e aí no Rio não funcionou porque não teve inscrito suficiente, mas no meu 
ano, uma equipe de lá levou uma turma, acho que dois ônibus, pra ficar hospedado, em 74.  

Não não, depois. Em 74 foi um programa sistemático que era dum colégio, não lembro que 
colégio que era, eles faziam um trabalho culturalmente muito agradável pras cidades históricas 
de Minas Gerais e eles se hospedavam em Venda Nova, no Sesc de Minas. Era um colégio, 
não sei que colégio que era, eles faziam essa excursão todo ano. Eu peguei muitos 
documentos dele pra montar as excursões, com uma estrutura muito bem sacada, essa história 
de entrar no ônibus e já ir na cidade e sair falando sobre o, sobre o macro eixo .  

Outra característica que é interessante no turismo social é o seguinte, por exemplo: o turismo 
de classe média o sujeito considera a atividade turística dele a partir do momento que ele 
chega no lugar e esse turismo social transborda. A partir do momento que ele entra no ônibus, 
já começou o turismo dele. Já tem batucada, já se entrosam ali. 

Já fiz algumas onde, antes da excursão tinha que montar uma reuniãozinha, já explicar, fazer 
uma integração inicial e eu tô pra dizer, as pessoas sentiam mudança.  

Pô, perfeita a entrevista. Teria mais alguma colocação? 

Posso ter esquecido que o... não sei como...a vantagem.... de falar da história daquela época, 
não vou ultrapassar isso... A história do nascimento do tal projeto, aqui no Sesc existe desde 
1946 e o Bertioga ficou pronto em 1948, o pessoal ia de barco atravessar o canal.  

Por isso que na literatura falam que o turismo social vai começar mesmo no final da déc. de 70.  

O turismo social é um marco da cidadania, o turismo social tal como o pessoal falava que foi, 
78 na verdade, quando eu comecei a montar isso tudo, tinha montado o projeto que teve 
aquela barreira com as agências de viagem por lá mesmo... 

O quê o senhor pegou das experiências lá fora... 

É, o que tinha de material que eu peguei, alguns livros, tem um livro interessante, acho que ele 
tá aí até hoje, o que fala sobre turismo social, é... o turismo qualidade, o turismo como deveria 
ser, pegando, estudando né, e pode-se dizer que é um turismo essencial, com uma escala pro 
outro turismo. Se você for pensando na sociedade hierarquizada e tal, o turismo social sempre 
é a naquela faixa do pessoal antes de enriquecer (risos). 

Queria agradecer muito a disponibilidade dos senhores. O Mouzar deixou a entrevista mais rica 
ainda. Obrigado mesmo, desculpa tomar o tempo de vocês.  
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADO - Danilo Santos de Miranda 

 

Senhor Danilo, então, eu tô fazendo uma pesquisa de doutorado na Fundação Getúlio Vargas 
aqui do Rio, e é um doutorado em História e a pesquisa é sobre a História do Turismo Social 
no Serviço Social do Comércio; aí tô pegando a regional de São Paulo, logicamente, e também 
vou falar dentro do possível do Departamento Nacional. Aí eu tô entrevistando várias 
personalidades, pessoas importantes do Serviço Social do Comercio e aí gostaria de poder 
fazer algumas perguntas. Eu, geralmente na entrevista ao vivo, eu faço um termo de 
consentimento livre para entrevistados, mas depois eu posso enviar pra Juliana, é só assinar, 
enfim, colocar a data. Peço se possível pra ela depois me reenviar.  E aí, teria só uma opção 
que aí o senhor também pode escolher, pode ser após a entrevista, não tem problema... 
Senhor Danilo, então, só assim depois esse termo de consentimento, só o senhor optar depois 
“identidade revelada publicamente” e “identidade não revelada publicamente”. Aí é uma opção 
do senhor, eu envio para Juliana, aí, sem problemas.  

Tudo bem pode mandar.  

Vamos lá. Então, nome e cargo atual, logicamente o senhor não precisa falar, eu já...    

Só que eu tô no Sesc do Estado São Paulo desde 84 e o turismo social aqui é desde 60, 46, 
desculpa, 48, não, o turismo social no Estado de São Paulo, 48, não... isso, a colônia, isso, 
mas o programa de turismo social..., 81... Desculpe, tô aqui só esclarecendo... Mas o programa 
de turismo social no estado de são Paulo é de 79, claro.  

Qual a formação acadêmica do senhor, senhor Danilo?  

Sou formado em Ciências Sociais, Filosofia e com especialização em Administração, feito na 
Suíça, não lembro o nome, acho que hoje é... no IMEDE... Eu te mando o currículo com 
detalhes sobre isso.  

Tá ótimo, tranquilo. O Senhor poderia por favor me falar a sua relação com o Serviço Social do 
Comercio?  

Bom, eu entrei no Sesc em 1968, através de um concurso que havia na época para orientador 
social. Orientador social era um cargo que havia no Sesc de São Paulo e que visava atrair 
pessoas que pudessem realizar um trabalho comunitário no interior e na capital, mobilizando as 
comunidades de modo geral, seja no campo da cultura, seja no campo social, seja no campo 
de atividade físico-esportiva. Então havia toda uma mobilização através de unidades móveis e 
eu fui contratado em 68 pra essa finalidade, onde eu atuei bastante aqui no interior e depois 
acabei me fixando em São Paulo. Mas eu entrei em 1968 como técnico. 

Perfeito. O que representa, senhor Danilo, o Serviço Social do Comércio, na sua opinião? Pra 
sociedade e o que representa pro senhor?  

Bom, pra mim é minha escola, foi aqui que eu me desenvolvi, tive todas as oportunidades pra 
um crescimento profissional, onde eu pude de alguma forma me desenvolver de fato, 
pessoalmente. Vários cursos, várias ações, várias viagens Brasil e exterior, oportunidades das 
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mais variadas e uma carreira profissional no campo sociocultural, sobretudo, né, e então pra 
mim o Sesc realmente foi a minha grande escola. Minha formação anterior eu tinha muitos 
elementos, mas me faltava essa prática, digamos, de aplicação de toda aquela formação 
humanística, filosófica, sociológica anterior, então a aplicação do Serviço Social do Comercio, a 
aplicação dessas atividades todas acabou sendo algo absolutamente prático. Talvez seja um 
dos poucos lugares do mundo onde a gente pode pensar, realizar e estar feliz ao mesmo 
tempo, fazendo essas coisas. Com relação à sociedade de modo geral e a importância do 
Sesc, nós temos muitos elementos pra julgar o papel e a importância da entidade. Seja do 
ponto de vista da sua contribuição para o desenvolvimento das pessoas, na prática, ou seja, 
realizando ações, participando de um esforço grande em favor das pessoas, tornando as 
pessoas mais capazes de entender sua realidade, desenvolvendo toda uma perspectiva 
bastante sólida no Brasil inteiro, mais em São Paulo, que é minha pratica maior né, muito 
grande portanto, então existe um caráter digamos absolutamente prático, objetivo, das coisas 
que fazem né. Nós temos 33 unidades no Estado de São Paulo, são mais de 400 unidades 
espalhadas no Brasil inteiro, pensando no Sesc do Brasil e no Sesc de São Paulo e então 
existe uma contribuição efetiva, prática, operacional, com gente se utilizando do serviço, 
estando presente, ouvindo práticas, ouvindo cursos, realizando ações, assistindo espetáculos, 
participando intensamente de uma vida social e cultural e esportiva e comunitária bastante 
intensa no Sesc. Isso o lado prático, o lado objetivo. 

Além disso, é uma instituição que propõe, que discute questões. Por exemplo: o Sesc é a 
primeira instituição no Brasil inteiro que no ano de 1963 começa a discutir a questão do idoso, 
da presença do velho na sociedade e oferece toda uma prática e discute isso. Debate essa 
questão. E com relação a isso tem muitos temas que o Sesc desenvolveu e valoriza, discute, 
nesse período todo. Então realiza e ao mesmo tempo propõe. E nesse caráter propositivo, são 
muitos temas. Eu já falei do idoso, tem a questão ligada a recuperação de monumentos pra 
atividades culturais, que é o caso do Sesc-Contagem e de outros, Pelourinho na Bahia e 
muitas outras unidades. O Sesc é a primeira instituição que discute a questão do tempo livre, 
do lazer, como uma forma fundamental de entender a realidade a sua volta e ao mesmo tempo 
tornar as pessoas mais capazes de poder desempenhas suas funções e aí eu incluo também a 
questão do turismo social. Foi a primeira instituição que organiza um pensamento e junta essa 
questão do bem-estar, essa proposta de uma vida mais saudável sobre todos os pontos de 
vista, a questão do bem-estar, do turismo social. E propõe programas, realiza e discute a 
questão do turismo social como um mecanismo absolutamente fundamental pra valorizar o 
conhecimento, pra desenvolver toda uma perspectiva até mesma econômica e social e além de 
tornar as pessoas mais capazes de entender o outro e entender a realidade a sua volta e com 
isso poder viver melhor. Então o turismo social entra também nesse contexto de uma 
instituição voltada pro bem-estar social. Essa é uma instituição que realiza e ao mesmo tempo 
discute, propondo vários temas que poderiam ser aprofundados numa discussão mais longa; 
no caso, se você desejar, a gente tem várias questões ligadas a esse canal da propositiva da 
nossa atividade. 

Qual a sua opinião sobre o trabalho de turismo na história do Sesc? O que representa o 
turismo pro Sesc? Qual o peso do turismo pro Serviço Social do Comércio? 

Olha, o Sesc, também nessa questão das atividades que propõe e realiza, fala do turismo de 
uma forma muito mais profunda e abrangente. E aí sim vem desde sua proposta de uma rede, 
das chamadas Colônias de Férias, eu não gosto muito da denominação, mas, é uma 
denominação gasta e inconveniente a essa altura, mas de Centro de Férias, realizado pelo 
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Sesc desde os anos 40. 48 é a primeira, que é o Sesc-Bertioga, que é aqui em São Paulo, que 
está até hoje funcionando a pleno vapor e sempre renovada, modernizada, atualizada e esse 
programa de férias do Sesc que propõe desde 48, ele se ampliou pelo Brasil todo e se ampliou 
também para fora do Sesc. Hoje em dia, muitas entidades, organizações, sindicatos, 
associações, têm seu centro de férias, colônia de férias, como algo absolutamente integrado na 
sua proposta. Então o Sesc foi pioneiro aí em 48 e traz essa experiência, praticamente é a 
maior rede de centros de férias que vai de Roraima ao Rio Grande do Sul. Em todas as 
unidades do Sesc você vai encontrar um campo, uma área, alguns ainda chamam de Colônia 
de Férias, Centro de Férias, Parque de Férias, tem várias maneiras, abrigando, hospedando... 
Mar, praia, temos muitos em serras, cidades históricas, em cidades turísticas das mais variadas 
pelo Brasil afora. Eu não tenho essa estatística exata, mas eu tenho a impressão que hoje nós 
devemos dispor de umas 25 a 30 unidades de férias do Sesc pelo Brasil todo. Em São Paulo 
nós só temos uma, com mil e duzentos, mil e trezentos leitos, e tem crescido um pouco 
ultimamente. Bom, então a proposta do turismo social já está presente nessa questão das 
férias, de uma proposta, digamos, de infraestrutura para, além da disfunção, sobre a 
importância, peso e significado da questão do tempo livre, do uso das férias, como um 
componente inevitável para a ávida do ser humano que tem que reestabelecer forças, tem que 
aproveitar o momento de descanso como algo absurdamente produtivo. Depois do decorrer 
desses últimos anos, o Sesc começa em São Paulo, mais uma vez é pioneiro nisso, a 
desenvolver um programa de turismo social. Ou seja, organizar as funções, organizar usando 
equipamentos disponíveis na sociedade, muito antes de existir a CVC. Muito antes de existir 
esse turismo de massa, maior, em grande quantidade pelo Brasil afora, que eu acho positivo, 
acho importante que haja para todas as camadas. Mas muito antes disso, numa perspectiva do 
uso do tempo livre e ao mesmo tempo passando da ideia do tempo livre para o tempo de 
aproveitamento maior também pro conhecimento, pra informação, desenvolvimento cultural, 
contato com outras comunidades, pra vida ampla de um país como o nosso, de tantas 
variedades, de ambientes. Nós somos um país que dispomos da serra, do mar, do norte, do 
sul, da planície, de distâncias curtas e de distâncias longas, temos toda uma rede fantástica 
dedicada a esse turismo que não é mais um turismo voltada pra classe média ou classe A, mas 
um turismo que pode ser alcançado também por aquelas pessoas que têm um padrão médio e 
mais simples. E nesse sentido o Sesc é pioneiro também, organizando funções, levando 
grupos de São Paulo, que é o maior polo emissor de turismo que nós temos no país inteiro e 
aqui também é, tendo o Sesc a maior comunidade que encaminha pessoas pra todos os 
estados nossos tem uma presença enorme e mesmo estados mais distantes, com todo um 
programa voltado para o atendimento desta necessidade. E aí é importante notar que a gente 
vai também evoluindo e migrando de uma posição. Puramente de usufruto, de aproveitamento 
esvaziado, numa perspectiva em que o cultural vai ganhando um papel cada vez mais 
significativo nessa busca, o cultural e também o ambiental. Então o turismo que antes era um 
turismo puramente prazeroso, da ruptura da rotina num lugar absurdamente inovador e 
diferente, agora a gente já fala num lugar inovador, diferente que trás uma informação cultural, 
que respeita a questão ambiental, que trabalha com respeito a comunidade local, que lida com 
características de convivências absurdamente novas, que trabalha com o novo, com o contato 
com o diferente, com algo absolutamente vital pro indivíduo poder se desenvolver. Então a 
dimensão do turismo social foi ganhando um caráter cada vez mais abrangente do nosso 
trabalho a ponto de hoje a gente estar integrado em toda uma rede até internacional, que eu 
chamaria hoje de um turismo educativo, de um turismo sociocultural e não apenas daquela 
denominação inicial do chamado turismo social. 
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Perfeito. Seu Danilo, o senhor desenvolveu muito bem as diferenças entre o turismo que é 
praticado no Sesc e o turismo praticado em áreas mais comerciais. A minha pergunta, próxima 
pergunta, tem a ver com até documentos que eu tive acesso lá no Sesc-Memórias, 
relacionados aos imbróglios em relação às agências privadas. É o seguinte, o senhor acha que 
o Sesc compete ou competiu com as agências de turismo privadas? 

Olha Bernardo, eu diria que a gente abriu muito caminho pra esse grande espaço pro turismo 
popular brasileiro, eu não sei se já inventaram essa denominação, eu sei que na música 
funciona e em outros aspectos também, mas o turismo popular brasileiro não se falou com 
tanta, tá aí a CVC que não me deixa mentir, com todos os níveis inclusive. CVC já tá 
mandando gente pra qualquer parte do mundo, você vai em qualquer praia, sobretudo na 
região da Bahia,  por volta de Porto Seguro, CVC é o domínio absoluto ali. Nós antigamente 
mandávamos muita gente pra lá também, hoje em dia não há mais necessidade, porque? CVC 
já faz isso de alguma forma, facilita... mas tem o caráter óbvio que precisa ser evoluído. O fato 
de você levar uma pessoa pra um lugar diferente, é... de maneira massificada, não significa 
necessariamente que você tá fazendo um trabalho completo, um trabalho... O Sesc tem 
sempre essa missão de fazer algo que vá além, que quebre, digamos, alguns paradigmas. 
Com relação a essa questão da concorrência, da competição, tem um certo estranhamento em 
um determinado momento, não podemos negar, porque nós num determinado momento 
começamos a evoluir o nosso padrão de atendimento, especialmente em algumas áreas no 
interior de São Paulo, que é uma área muito evoluída no ponto de vista econômico do país; eu 
digo, costumo dizer que o país mais evoluído economicamente falando do ponto de vista de 
infraestrutura, de padrão econômico, social, tá no interior, São Paulo e outros interiores, Minas 
um pouco, Paraná, esse interiorzão assim que tem uma categoria, uma classe média 
razoavelmente dominante e com um padrão razoável em termos de salário, em termos de nível 
de vida né. Então, há um momento, houve um momento eu diria, na medida em que nós 
trazíamos essa possibilidade de um turismo com esse caráter sociocultural, educativo pra 
essas camadas, isso começou a conflitar com as agências locais que também pretendiam, 
começaram a pretender ou começaram a evoluir, digamos assim, pra um turismo que não era 
mais Miami, não era mais exterior, não era mais grandes viagens no país, mas pra um turismo 
mais próximo também. Então nesse sentido houve um certo encontro ali e que nós 
rapidamente procuramos solucionar e isso não existe mais hoje, ou seja, nossas propostas não 
conflitam com o chamado trade do turismo, né. Ele tem outros objetivos, tem outra perspectiva, 
trabalha com uma massificação que às vezes até eu acho inconveniente. Eu me lembro que 
recentemente eu estava em Santo André, ali na Bahia, próximo de Porto Seguro, Cabrália, um 
pouco mais pra cima e fiquei ali numa pousada e via chegar aquelas, aqueles barcos, tipo 
aqueles que têm na região lá do Pantanal, mas que ali corria pelos canais, carregados de 
pessoas tocando música num tom altíssimo, ocupavam a praia durante uma hora e ali naquela 
praia ficavam durante algum tempo e voltavam pro barco e eram devolvidos pra algum lugar 
próximo, não sei se ali em algum hotel algum lugar ali perto. Eu diria que esse tipo de turismo 
que pode, quem sabe, ser um turismo que alcance uma grande massa e seja a única 
oportunidade que a pessoa tem, eu tenho que reconhecer como um valor nisso, apesar de 
tudo, não é o turismo que me agrada, que eu acho importante o Sesc fazer. Por quê? Primeiro 
que há essa massificação absoluta de todo mundo fazer igual, de chegar junto né, em fila, 
fazer a coisa que todo mundo tá fazendo. Segundo, ocupar um espaço de uma forma 
absolutamente predatória, porque existe estrutura ali, naquele lugar não havia, não havia 
banheiro e havia até recomendação nos alto falantes das pessoas que desejassem utilizar-se 
do banheiro, que entrassem no mar. O que significa uma redução, uma desconsideração, uma 
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falta, digamos, de valorização desse aspecto do entorno, em todos os sentidos, que é absurdo, 
então esse tipo de turismo nós não pretendemos fazer. Se nós estamos concorrendo com esse 
tipo de turismo, graças a Deus, estamos concorrendo, isso realmente tem que evoluir, então eu 
tenho a impressão que claro, vamos massificar, vamos tornar o turismo mais acessível 
possível, mas vamos colocar infraestrutura, vamos respeitar as pessoas, vamos valorizar o 
meio ambiente, vamos considerar as coisas de uma forma absolutamente completa, pra isso 
tem que ter autoridade, regulação, mas tem que ter boa vontade e interesse por parte de todo 
mundo envolvido no processo, não adianta que a autoridade vem e determine como que eu 
vou fazer. Então eu testemunhei recentemente, não faz muito tempo, esse tipo de turismo 
massificado e se de um lado ele traz a oportunidade pra pessoas que não tem outra forma que 
não essa, de outro lado, o faz de uma forma inadequada. Então a minha consideração é fazer 
isso de uma forma adequada e aí significa trazer toda a infra necessária, todo respeito 
necessário, então nesse sentido nós não concorremos, porque cá entre nós, o que nós 
fazemos não é isso e não é esse tipo de proposta que nós temos. Proposta nossa valoriza o 
ser humano, valoriza a questão ambiental, valoriza o aspecto social, a convivência e não dá 
pra trabalhar nessa perspectiva super massificada, então aí é uma questão a ser discutida. É 
claro que não pretendemos ter nenhum tipo de concorrência, inclusive porque as empresas de 
turismo no país inteiro ajudam a manter o Sesc. Para seus funcionários o Sesc em todos os 
sentidos, tudo que o Sesc oferece  pra comunidade geral, então não seria adequado nós 
tentarmos ou propormos alguma coisa que fosse uma concorrência pra aqueles que nos 
mantém, seria um absurdo, uma bobagem, nesse sentido realmente não há, mas houve um 
determinado momento que esse encontro entre aquilo que nós estávamos oferecendo e aquilo 
que as agências começavam a oferecer, um certo conflito, mas que foi totalmente contornado e 
superado. 

A gente pode chamar até de um período de ajustamento, até pra eles entenderem o que o 
Sesc realmente faz e o quanto é diferente a proposta. 

É isso mesmo. 

O que são as pessoas sr. Danilo, quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Sesc? 
Mais especificamente, qual a classe social acolhida majoritariamente pelas atividades de 
turismo no Sesc? 

Ah, nós temos uma variedade grande, vai desde aquele que ganha até 5, 6 salários mínimos 
até outro que eventualmente pode ter..., nós chegamos a ter no passado até a perspectiva de 
usar avião, mas que eu abandonei, por quê? Por que as agências, exatamente naquele 
período, houve um momento em que a gente teve algumas viagens de avião e começou a ter 
propostas, e nós íamos pra Argentina, pro Uruguai, Paraguai, que eu cancelei, por quê? 
Porque naquela altura as empresas já estavam começando a democratizar e a massificar, 
empresas áreas e agências, então não cabia ao Sesc manter, aí nós cortamos. Chegamos a 
fazer algumas viagens, acho que pra Porto Seguro de avião, mas durou pouco porque a gente 
percebeu nessa fase do ajuste a necessidade de discutir um pouco melhor e aprofundar um 
pouco melhor a questão, mas o que era mesmo que você perguntou? 

Acho que o senhor até já adianta a próxima questão, que é: qual a sua opinião sobre a relação 
que se estabeleceu entre o Sesc-São Paulo e o BITS, né, o Bureau Internacional de Turismo 
Social, o atual OITS? 
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Ah sim, nós fomos filiados ao bureau, que agora não chama mais bureau internacional, agora é 
Organização Internacional de Turismo Social, OITS, BITS virou OITS.  

É, verdade.  

Então eu participei de encontros há anos atrás no exterior, havia uma proposta muito clara, 
sobretudo na Europa: Portugal, França, Bélgica e outros países que têm desenvolvimento forte, 
sobretudo aqueles países em que o atendimento, digamos assim, a perspectiva do social 
wellfare, da sociedade do bem estar social, em que o Estado provê, busca perspectiva para os 
seus trabalhadores, Espanha, França, Portugal, os países Europeus, Itália, floresceu bastante 
essa perspectiva do turismo social e é exatamente onde nós nos encaixamos desde o início, 
muito mais do que num padrão mais norte-americano, em que a proposta é absolutamente 
business e ponto final, né. Muitos hotéis sociais você encontra uma rede vasta na Europa, né... 
em Portugal, muitas organizações que tem na Espanha, em toda Europa você encontra, que é 
um hotel digamos mais simples, um hotel sem a sofisticação da hotelaria concorrencial né, e 
que atende a massa, atende ao trabalhador, atende... e este modelo, nós de alguma forma 
somos parentes, somos vizinhos, somos próximos, especialmente nas nossas chamadas 
colônias de férias, né. Hoje em dia eu diria que nosso padrão já tá mais pra, eu costumo 
brincar, dizer que é uma de um “mediterraneiro” da classe média. Nosso padrão hoje, por 
exemplo em Bertioga com as acomodações novas que era o único aspecto que nós ainda 
tínhamos que evoluir, já estamos chegando a um padrão de hotelaria normal, como aliás, é a 
hotelaria que eu vejo em algumas das próprias unidades do Sesc. Você pega o nosso hotel de 
Copacabana aí no Rio de Janeiro que é do Niemeyer, diga-se de passagem, é um hotel igual a 
outros hotéis de um nível diria, de 3 estrelas talvez, no Rio de Janeiro. É... você vai num hotel 
como no nosso Centro, na nossa área de preservação ambiental que está no Mato Grosso, no 
Pantanal, é um padrão quase 5 estrelas, 4, 5 estrelas, claro, também tem a perspectiva do 
turismo social, cultural, ambiental, aliado a um conforto, que vai dispensar isso tudo que você 
isola numa região num calor intenso, chove muito, então você tem que dar um conforto pra 
poder atrair o público, mas a nossa unidade do Pantanal é fantástica, né, padrão internacional 
inclusive, pra aquele tipo ecoturismo, sobretudo ecoturismo e outras unidades, eu não tenho o 
mapa brasileiro na cabeça pra poder te esclarecer todos. Bertioga sem dúvida tá se tornando 
um local de grande “atractivilidade” não é, seja só parque aquático, seja a sua, a sua, o seu, o 
seu, a sua área de alimentação, que não é uma área de alimentação sofisticada, mas é uma 
área de alimentação educativa, absolutamente muito bem colocada, entendeu? E isso é 
indispensável, o Sesc funciona desse jeito, por isso tem esse caráter que eu chamo sempre de 
turismo sócio- educativo, um órgão absolutamente vital. Então nós temos cada vez mais essa 
perspectiva de poder dizer que nós estamos melhorando nosso parque turístico e a nossa rede 
hoje no Brasil inteiro, né. Eu não tenho todos os detalhes porque como eu disse a você, você 
vê o caso de Minas, Minas 4 ou 5 tem pousadas, o Sesc de Minas, uma delas inclusive fica no 
Estado do Rio de Janeiro, na praia de Grussaí, perto de Campos, então pertence ao Sesc de 
Minas, mas é Estado do Rio porque, como todos nós sabemos Minas ainda não tem praia, 
quem sabe um dia ainda vai ter, o único mar de Minas é Mar de Espanha, uma cidade que 
chama Mar de Espanha, isso é uma brincadeira com os mineiros.  

(risos) É verdade.  

Mas eles adoram o mar e o Espírito Santo, o Estado do Rio, tá cheio de mineiro no verão, por 
quê? E o Sesc de Minas tem uma colônia de férias, um parque de férias muito amplo e grande 
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em Grussaí, perto de Atafona, São João da Barra, perto de Campos, é... que que eu tava 
falando mesmo? Nem lembro mais (risos). 

Perfeito, o senhor desenvolveu super bem. Estamos chegando nas últimas perguntas. Eu 
queria saber do senhor qual o papel, na opinião do senhor, do Departamento Nacional do 
Sesc? 

Bom, o Departamento Nacional do Sesc tem várias atribuições e tem cumprido muito bem. A 
primeira atribuição é essa normatização nacional nas atividades que nós desenvolvemos, seja 
no campo do turismo, seja no campo da orientação sobre cultura, lazer, atividade esportiva, 
enfim, tudo que nós fazemos no Brasil inteiro. Outra atribuição do Departamento Nacional vital 
é também a questão de complementar, subsidiar as regionais mais carentes, as regionais que 
necessitam desse apoio técnico e financeiro pra poder desenvolver o seu trabalho e o faz muito 
bem. Uma outra atribuição importante do Sesc-Nacional é essa discussão, essa valorização do 
seu quadro, valorizar do ponto de vista do treinamento, das diversas... diversos intercâmbios 
entre os diversos regionais. Agora, como toda instituição, nós temos um lado o caráter da 
autonomia e da centralização, o Sesc é uma instituição, foi criada nessa perspectiva federativa 
autônoma, cada Estado tem o seu Sesc. Isso é bom? É bom, até certo ponto, mas também 
necessita dessa centralização e esse é o papel que o Departamento Nacional faz. Do ponto de 
vista do turismo em particular, eu acho importante ressaltar o seguinte: nós somos a maior rede 
de turismo social desse país, o Sesc-Nacional, o Sesc do Brasil, nós temos como eu disse a 
você, centros de férias no país inteiro e nós estamos evoluindo. O Nacional tá se esforçando 
nesse caminho de tentar uma unificação, essa espécie de bolsa de compensação nacional que 
pudesse fazer esse intercâmbio entre os diversos espaços de turismo que nós temos. É o 
caminho que o Sesc-Nacional caminha, avança cada vez mais. Unificar o quê? Unificar 
procedimentos, unificar infraestruturas mínimas adequadas, unificar valores e preços, unificar 
muita coisa. Não é unificado ainda, mas o Nacional tem feito um esforço. No mínimo 
informativo, hoje em dia nós podemos fazer reservas em São Paulo pra quase todas as 
colônias de férias, em todos os espaços de férias, ou pra muitos espaços mesmo, de um todo, 
mas quase todos os espaços de férias no Brasil inteiro. Como eu disse antes, o Estado de São 
Paulo pela sua população, com várias características, é o maior polo emissor de turismo no 
país, você sabe disso.  

Verdade.  

Então, também no Sesc isso acaba, então tem muita gente de São Paulo querendo ir pra 
Minas, nas cidades históricas, pras praias do Nordeste, pra Bahia, pro Centro-oeste, pro Norte 
e pro Sul. Isso nós organizamos uma parte disso, mas outra parte você vai direto, uma central 
nacional que cuide disso é algo que também espera um dia a gente evolua e possa ter. Então o 
Departamento Nacional caminha nessa direção. Já atende? Não, ainda não, mas é uma 
evolução natural e a gente deseja que isso aconteça. Cumpre muito bem algumas funções, 
como eu disse, mas ainda faltam uma série de outras atribuições pra vir a cumprir no futuro 
também, claro. 

O senhor acha que existem diferenças conceituais entre o Sesc-Nacional e o Sesc-São Paulo? 

Não, eu diria que já ouve no passado, hoje em dia não existe mais. E o entendimento do Sesc-
Nacional em relação a essas questões são praticamente iguais aos nossos entendimentos 
também. É claro que existe algumas diferenças práticas no ponto de vista mais operacional, 
custos, valores, perspectivas... porque o Brasil é diferente. Embora a gente tenha uma hotelaria 
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avançada e hoje em dia a gente percebe que há necessidade de uma evolução cada vez 
maior, especialmente antes desses grandes eventos que estão pra chegar no Brasil e que vão 
continuar chegando. É curioso a gente imaginar que vamos ter agora Copa do Mundo, 
Olimpíada e acabou. Não! Agora que vai começar, porque a medida em que você tem um país 
mais conhecido, com maior penetração... O nosso turismo, vou dizer com toda a sinceridade, é 
ridículo na balança comercial em comparação com outros países do mundo. Especialmente se 
nós levarmos em conta o não potencial, porque nós já temos, as praias nossas são potenciais 
e estão aí há milênios e vão ficar muitos milênios aí. Então, nós somos o país com maior costa 
aproveitável. Eu não tenho detalhes sobre isso, não estudei esse assunto profundamente, mas 
pelo o que a gente observa olhando assim o parque, costa aproveitável eu digo tamanho, praia 
e água numa temperatura razoável. Esse negócio de ter articulação muito grande e gelada não 
interessa, não é verdade? Nós temos nossa Floresta Amazônica, nós temos o Centro-Oeste, 
nesse ponto de vista turístico e muitos outros pontos de vista que nós temos potenciais. 
Potencial aí é mais no ponto de vista da infraestrutura, mas não do ponto de vista do que nós 
oferecemos, que a natureza está colocando a nossa disposição agora nesse momento. Então 
essa perspectiva agora nesses grandes eventos e o que vem pela frente, esses fatos revelam 
de maneira muito clara as nossas diferenças também. Nós sabemos que temos que evoluir, tá 
aí as nossas escolas, Senac tem um papel fundamental na formação dos nossos profissionais 
no mundo de Hotelaria de um modo geral, a nossa gastronomia brasileira tem evoluído demais. 
Até alguns anos atrás a gente nem sabia quem eram os grandes nomes, os grandes chefs do 
Brasil. Hoje em dia eles estão nos jornais todos os dias, todo mundo vê, sabe o que estão 
fazendo, sabe o que, o que são... Essa coisa de gastronomia, restaurante, restauração, 
hotelaria, tudo isso é um campo absurdamente vasto, novo, fantasticamente promissor que já 
pode crescer imediatamente. Eu sei que, por exemplo, o Rio de Janeiro vai receber esses dois 
grandes eventos, a Copa do Mundo, não é só o Rio mas a final vai ser no Rio, e o Rio acaba 
sendo o grande polo atrativo no país inteiro, um pouco disso internacional, nós sabemos disso 
com maior clareza e ao mesmo tempo as Olimpíadas que aí sim serão totalmente no Rio de 
Janeiro e tem mais um evento religioso acho que ano que vem, me parece que são milhões de 
pessoas que virão para o Rio de Janeiro, jovens católicos que virão se encontrar no Rio de 
Janeiro... São coisas que vão revelar a nossa real situação. Vão funcionar? Vão, eu não sou 
daqueles que acha que vai ser um fracasso, vai dar tudo errado, a nossa infraestrutura não 
serve... Já estão até entregando aí os estádios que estão prontos. Então isso é bobagem, isso 
vai acontecer legal, bonito, vai ser muito grande, vai funcionar muito bem. Mas certamente vai 
ser um impulso enorme pro que vem depois. Essas diferenças entre os estados que são 
diferenças que acontecem no Sesc também. Então não é que o Nacional pensa de um jeito e a 
gente pensa de outro, não. Nós pensamos todos iguais, mas temos que encontrar 
independência pra superar muitas questões. O Brasil é muito variado, muito diferente e viva a 
diferença! Acho isso importante, mas nós temos que tirar proveito disso e até nossa 
diversidade tem que ser uma riqueza e não uma ameaça. 

Quais seriam os pontos fortes e os pontos fracos do turismo no Sesc? 

 
Bom, eu acho que o ponto forte é a nossa rede, a nossa capacidade de oferecer de Norte a Sul 
nossa variedade. Nós temos uma RPPN em Roraima, com área de hospedagem que eu não 
conheço ainda. Tenho uma maior curiosidade de conhecer o mais rápido possível, isso é uma 
coisa extraordinária, lá no meio da reserva famosa da Raposa. E temos no Sul hotéis 
instalados no Rio Grande do Sul, antigamente nossa rede no Sul era alugada. O Sesc do Rio 
Grande do Sul na época das férias alugava hotéis, agora não, tem rede própria e tá 
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desenvolvendo isso e nosso turismo social tem muita excursão pro sul também. Nós temos 
uma capacidade de uma rede que ninguém tem. Isso é um ponto fortíssimo. Essa capacidade 
de termos ao mesmo tempo um Departamento Nacional, um órgão nacional que pode unificar, 
que pode tornar essa rede toda alcançável. O que adianta ter a rede se ela não é alcançável? 
Se você não tem um programa de computador, algo que possa oferecer esse tipo de proposta 
né? Só no Espírito Santo nós temos duas unidades enormes de hospedagem na praia, temos 
no Rio, temos em São Paulo, temos no Sul, em toda parte, no Paraná recentemente inaugurou 
uma nova área, enfim, temos no Nordeste, no Semiárido, em todo lugar. Então isso realmente 
é algo extraordinário e temos a possibilidade de juntar. O que é por outro lado a nossa 
fraqueza por enquanto, mas a gente pretende superar. O que eu quero dizer com isso? Não 
temos essa rede, não temos essa infraestrutura organizada, essa política de preços, por 
exemplo, estabelecida, não temos. Porque essa autonomia, se de um lado favorece, no outro 
lado ela pode prejudicar, se nós não nos entendermos de maneira adequada em nível nacional 
pra poder estabelecer isso de maneira referente ao mercado, porque o preço de um hotel 5 
estrelas na Bahia não é o mesmo preço de um hotel aqui na Paulista e nem na Praia de 
Copacabana, porque realmente existe uma variedade. Como lidar com isso? Essa capacidade, 
que é um potencial fantástico de um lado, é uma fraqueza de outros se nós não fazemos. Em 
alguns lugares temos uma infraestrutura precária, não vou contar, mas existe ainda. Essa 
percepção da importância de termos essa nossa rede bem organizada de modo a poder a 
prestar um serviço melhor. Uma outra coisa importante também é que nós não devemos 
depender apenas da nossa rede. Aliás, o nosso turismo social se utiliza muito de todo o 
equipamento disponível, até de hotéis mais populares, mais simples, mas de boa qualidade e 
até espaços coletivos que eventualmente podem ter esse tipo de atendimento, com antigos 
convênios; enfim, existe um potencial enorme que precisa ser explorado também e nesse 
sentido que está presente no país inteiro, enquanto Sesc nós temos uma presença forte e 
muito definida em todas as capitais e muitas cidades além das capitais, podemos fixar essa 
rede. Então se de um lado tem um potencial fantástico, é um valor significativo, de outro lado 
não fazendo é uma fraqueza. Eu diria que basicamente é essa visão que eu tenho, acho que 
temos muito pela frente que caminhar mas certamente, apesar de ainda termos muito o que 
fazer não existe nenhuma outra estrutura como essa no país estabelecida. O que vale pro 
turismo vale pras outras coisas, não é o caso mas existe outras áreas onde nós temos a maior 
rede, mais, digamos, estabelecida, por isso é um grande valor que o Sesc oferece e de alguma 
forma presta um grande serviço pro país. 

O que é turismo social em sua opinião? 

Turismo social, pra mim, é exatamente esse campo, essa área da atividade turística que você 
oferece a custo baixo pra maior parte possível da população, o alcance de programas que 
tenham esse componente não apenas da ruptura mas também da formação, do conhecimento 
e do contato com outras realidades. Então pra mim turismo tem a ver com ruptura, se você sai 
do seu dia a dia é uma ruptura, mas ao mesmo tempo trabalha com ideia de não ser uma 
simples ruptura, mas uma ruptura que oferece conhecimento, contato, informação e com isso 
pode desenvolver melhor as pessoas. Então turismo social é algo que tem que ser tratado de 
maneira séria, como política pública. Muitas vezes imagino que turismo social é simplesmente 
oferecer que transporte barato pra população pobre ir pra praia pra fazer a sua ‘’farofada’’ ali na 
praia de qualquer jeito. É mais do que isso, ela tem que ter cuidado educativo, tem que ter 
respeito com as pessoas que estão envolvidas. Pra mim esse é o verdadeiro turismo social. 

O senhor acha que o Brasil possui políticas sócias de turismo? 
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Não, não existe. Até vou dizer a você que deve haver pessoas hoje interessadas em 
desenvolver isso, mas eu, nas áreas políticas brasileiras tipo Embratur e outros mecanismos, 
como ministérios antes, agora já existe algumas perspectivas. No passado quando tinha essa 
informação via um desconhecimento total. Turismo é atendimento ao trade do turismo, como 
nós fazemos pra ganhar mais dinheiro, atraindo mais gente pro Brasil. Hoje em dia já existe 
comissões, grupos, inclusive aspectos complementares dessa discussão de turismo, por 
exemplo, a opção sexual, especialmente de menores. Essa é uma questão nova do turismo, 
fundamental. E pro Sesc, por exemplo, pra entrar nessa discussão, significa trazer valores 
éticos que antecedem a discussão sobre turismo. É uma questão sobre a vida. O que nós 
estamos fazendo aqui? O que a gente pretende? Então vale pra educação, vale pra cultura, pro 
esporte, vale pra alimentação, vale pra saúde e vale pro turismo. E essa discussão hoje já 
aparece nos organismos ligados ao turismo porque tiveram escândalos. De repente nos anos 
que já se passaram, espero que não se repitam, mas você via a propaganda do Brasil lá fora, 
além da bela paisagem que era mostrar o pôr do sol, uma Cataratas do Iguaçu... o que tinha 
que eu vi várias vezes? Mulher pelada! Uma mulata linda, seminua como atração do turismo 
brasileiro. Aí o turista chegava aqui, ele queria ver isso ué. Aí confundia isso e não mais o 
turismo brasileiro, estou exagerando um pouco pra tornar mais polêmica, confundia com a 
mulher brasileira. Achava que toda mulher brasileira é aquilo lá. Um país que promove seu 
carnaval colocando uma negra sem roupa, dançando na principal rede de televisão do país não 
pode querer de repente querer resolver seus problemas básicos de infraestrutura, da sua 
sociedade, educação, das suas diferenças. Têm coisas básicas pra serem resolvidas e a gente 
tem esse entendimento. Então turismo está muito associado a isso, e acho que agora a gente 
tá evoluindo. Política pública? Sim, mas tem que limpar essa área primeiro, passar um 
espanadorzinho e começar a pensar nisso. 

Queria te agradecer bastante. 
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

ENTREVISTADO - Evandro Marcus Cenevira 

 

Nome e cargo atual. 

Evandro Marcus Cenevira e o cargo é gerente do Sesc de Campinas. 

Teria como rapidamente você só falar um histórico assim da sua relação com o Sesc, 
profissional, assim. 

Bom, meu histórico com o Sesc é desde a infância. Eu nasci e vivi em Catanduva minha 
infância e minha adolescência e próximo a minha casa tinha uma unidade do Sesc, ainda muito 
pequena, muito acanhada com relação à abrangência, mas ela tinha um, dentre os programas 
que oferecia, um programa de escotismo e eu fiz parte desse programa de escotismo e 
também dos esportes. Por coincidência alguns anos depois, já nadador, tendo conquistado 
alguns títulos, eu fui inaugurar o Sesc da minha cidade, o novo Sesc e aquilo aumentou um 
pouco mais a minha ligação, porém aquilo que poderia ser uma ligação, houve um 
distanciamento com a minha fase de início adulta e a universitária, porque eu fui pra São 
Carlos, saí de Catanduva, me desprendi do Sesc, tive alguns contatos com o Sesc em São 
Carlos, fazendo cursos de lazer durante a minha formação e eu fui pra área do lazer também 
na especialização e aí me atirei no mercado. Fui trabalhar em São Paulo depois de ter visitado 
o Brasil quase todo, a busca por oportunidades, mas acabei optando, até por uma proximidade 
familiar, com a cidade de São Paulo, com várias frentes de trabalho. Eu trabalhava o esporte, 
hoje academia, que era o nome dos clubes, fazia trabalho em faculdade e docência no Estado 
e um trabalho com recuperação de toxicomas. Quando um colega meu, eu havia sido 
presidente do diretório acadêmico de São Carlos, o meu vice presidente, que tinha cópias do 
meu currículo, como eu dele, era um pacto, entregou meu currículo no Sesc e eu prestei o 
concurso em 1975 e entrei no Sesc como monitor de esporte e professor de educação física. 
Já em 78, final de 78 é que eu acabei me envolvendo com o turismo social do Sesc. Esse foi 
meu início no Sesc, aonde eu estou há quase 38 anos. 

O que representa o Sesc, na sua opinião, assim, acho que, pra você e pra sociedade, essas 
duas dimensões? 

Eu acho que a primeira coisa que posso dizer pra você é uma identificação muito forte e 
objetivos de vida, eu enxerguei no Sesc, portanto abandonei todas as outras atividades 
profissionais que eu tive pra me dedicar exclusivamente ao Sesc, exatamente por identificar a 
possibilidade de fazer algo pra alguém, o Sesc sempre permitiu isso, nós temos uma liberdade 
muito grande porque esta é a missão da instituição. Então o meu encantamento e a minha, é... 
presença até hoje nessa instituição, praticamente o único registro profissional na carteira, tenho 
dois, foi pela identificação nos objetivos e na missão, eu tenho forte tendência social, de 
relacionamento com as pessoas, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, do próximo, 
sou ligado à igreja e a outras instituições assemelhadas né, então isso deu uma identificação, 
então eu diria que eu e o Sesc temos uma identificação.  

E qual a sua opinião sobre o trabalho em geral realizado pelo Sesc, Evandro? 
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Olha, é o que eu te disse na abertura, eu lamento que só tenhamos nós entre aspas fazendo o 
que o Sesc faz. Eu sempre quando eu respondo perguntas parecidas com essa, eu digo que 
nós somos diferentes, não existe, eu visitei vários países do mundo pra tentar conhecer 
trabalhos, permitidos pelo Sesc inclusive, trabalhos similares, mas eles tem parciais, esse 
trabalho, junto numa instituição só, com os objetivos e a missão que o Sesc tem, eu diria que 
somos únicos, assim como os outros serviços sociais da indústria, do comércio, enfim, o 
comércio de transportes, enfim. É um trabalho muito importante, por isso que eu me 
identifiquei, aí exatamente porque você observa que a prestação do serviço é direta pras 
pessoas, nós, eu todo dia a noite no meu travesseiro eu vejo que de alguma maneira a gente 
atendeu e fez a vida de alguém um pouco mais feliz, um pouco melhor, um pouco mais fácil, 
então eu consideraria fundamental, mas não posso deixar de lamentar que a gente sempre é 
olhado, valorizado, reconhecido, mas como uma exceção e eu gostaria que a gente fosse 
regra. 

Perfeito. Evandro, é possível dizer que o turismo tornou-se relevante nas políticas e ações do 
Sesc? Qual o peso do turismo pro Sesc ou dentro do Sesc? 

Bom, ele se tornou importante porque ele é um instrumento de integração entre as pessoas 
muito importante, facilitador. O Sesc em todas as suas ações ele tem um condão educativo, é 
uma instituição educativa, de educação não formal, mas educativa. Você faz de dentro de uma 
sala de aula, numa quadra, num teatro, numa apresentação cultural, numa dança de música, 
porém a disponibilidade que as pessoas têm para o turismo, fora da sua rotina, fora da sua 
ótica e até quem sabe da sua zona de segurança, permite que você tenha uma pessoa 100% 
para que você possa educar através do turismo, pelo e para o turismo, porque essa é uma das 
coisas que consolidou muito o turismo do Sesc, de ser um processo de educação para o 
turismo também. As pessoas iniciam no passeio de um dia, de um final de semana, de uma 
tarde e depois querem mais, querem mais porque vão se apropriando de todos os valores que 
o turismo tem e o Sesc soube fazer isso transformando numa grande ferramenta de educação.  

Beleza. Bom, o que representa o Sesc para o turismo nacional? 

Eu acho que ele é um grande fomentador no sentido de primeiro, dar oportunidade pra quem 
normalmente não tinha. Agora com algumas políticas públicas, o acesso e as companhias de 
turismo enxergaram o segmento menos favorecido economicamente para que tenham mais 
acesso. Mas enxergaram como consumidores, o Sesc enxergava como uma ferramenta de 
educação. Então as ações do Sesc colocaram no mercado e abriram horizontes de pessoas 
para consumir um turismo também do ponto de vista do consumidor. Não só de programar 
melhor as suas férias, transformar o turismo, como um aumento do seu portfólio cultural, do 
seu acervo cultural, da sua forma de enxergar o mundo, transferindo isso pra família, passando 
a fazer parte do dia a dia das pessoas a ter a sua programação antecipada de férias. Então eu 
diria que o Sesc preparou um contingente de pessoas para o turismo. A segunda questão que 
eu vejo aí na pergunta é: a formação de profissionais ligados ao turismo. O Sesc, também não 
só nos seus quadros, mas dos parceiros, que são muitos que a gente envolveu no segmento, 
nos fornecedores de turismo, seja guia, operadores, transportadores, recepcionistas, refeições, 
tudo, ajudou com o seu padrão de exigência e de excelência, que esses profissionais 
melhorassem a qualidade do seu trabalho. Terceira coisa: o Sesc introduziu, e eu posso fazer 
aqui uma comparação, porque vivi essa comparação, no início da CVC. Porém os nossos 
motes eram diferentes. A CVC via como um contingente de pessoas como mercado de 
consumidor, e fazíamos quase que similarmente, uma ação social nós e uma ação comercial a 
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CVC; você vê o tamanho que ela ficou. O Sesc também ajudou a desenvolver o turismo de 
rede, as pessoas enxergaram que é possível se conectar pra poder oferecer esse trabalho, é 
hoje o Sesc no Brasil inteiro tem quase que uma identidade no processo de realização do 
turismo, assim como a CVC soube fazer comercialmente. Eu cito esses dois eventos sem ter a 
menor intenção de compará-los, quem é melhor ou quem é pior, não é esta a questão, mas de 
como eles evoluíram, porque nós começamos mais ou menos juntos, lá na década de 70, final 
da década de 60, começo da década de 70, com mais ênfase no final dos anos 70, CVC em 
Santo André e o Sesc em alguns pontos no Estado de São Paulo. Então assim, nesse aspecto 
de profissionalização ou de pressão pra que o profissional se melhore, o Sesc também foi 
importante. E a importância terceira que eu vejo nesse aspecto foi colocar o holofote para o 
mercado de turismo, pras pessoas, no potencial que o Sesc tem de receptivo nas suas 
unidades, sejam elas pequenos centros ou as grandes colônias. 

Essa próxima pergunta aqui tem a ver com os documentos que eu tive acesso lá no Sesc-
Memórias, e... você acha que o Sesc compete ou chegou a competir com as agências de 
turismo privadas? 

Todas as vezes que fez isso, partilhou. Não é a nossa praia, sabe? Nós não somos 
profissionais de turismo, e nunca pretenderemos ser um, até porque o Sesc valoriza a 
captação desses profissionais no mercado, nós somos parceiros. Mas em alguns momentos 
nós incorremos em alguns erros históricos sim, de tentar imitar o mercado. Partilhamos. Eu 
tenho uma série de exemplos, na minha opinião pessoal, quando fizemos turismo aéreo, 
reproduzimos a mesmice. A diferença é que o conteúdo pedagógico que era levado pras 
excursões era diferente, mas tivemos que ficar atrelados à mesmice do mercado, não que isso 
seja ruim, mas aí isso embotou a nossa criatividade, engessou um pouco. Todas as vezes que 
nós nos despregamos, nos descolamos, nos distanciamos dos métodos do turismo 
convencional, não necessariamente dos mecanismos, nós evoluímos. 

Quem são as pessoas que vivenciam o turismo no Sesc? Qual é a classe social acolhida 
majoritariamente pelas atividades de turismo do Sesc? 

Majoritariamente, o baixo assalariado. 57% desta unidade de Campinas e é mais ou menos a 
tônica do Sesc-São Paulo, são pessoas que ganham até três salários mínimos, e que o 
favorecimento do acesso econômico que o Sesc permite, é um fator determinante. O segundo 
núcleo do perfil de pessoas que vêm é o idoso, o aposentado, aquele que sabe enxergar no 
Sesc a possibilidade de preencher o seu ócio, sua aposentadoria, de uma maneira saudável, 
economicamente viável. Eu tenho até alguns testemunhos de pessoas que diziam assim: o que 
eu gastaria pra ficar em casa, consumindo com empregada, com enfim, com supermercado, 
tudo, eu faço em prestações de viagens do Sesc. É um exemplo que concretiza muito esse 
raciocínio. E as famílias, com os programas, às vezes não o turismo programado do Sesc 
através das excursões, mas também o acesso às colônias de férias e aos convênios que nós 
temos, mas predominantemente aquelas pessoas que estavam marginalizadas no turismo 
comercial. 

Beleza. Qual a sua opinião sobre a relação que se estabeleceu entre o Sesc-São Paulo e a 
Organização Mundial de Turismo Social, OITS? 

Fantástica. Porque eu vejo no intercâmbio de informações a riqueza, sabe, ninguém faz nada 
sozinho e nem todo mundo precisa seguir Lavoisier pra copiar o outro. Então o intercâmbio, a 
troca de informações, a validação que dá nesses experimentos, da efetivação dessas 
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atividades, foi muito importante, o Sesc sempre esteve atrelado a OITS desde o final da 
década de 70 e a OITS sempre fez esta transferência do conhecimento entre as diversas 
comunidades do mundo que ela representa. 

Evandro, qual o papel do Departamento Nacional do Sesc?  

Fundamental. Ele soube enxergar neste, eu sempre chamava uma ferramenta, porque acho 
que o turismo é um instrumento, é uma ferramenta de educação e que é por ela, é possível 
integrar o próprio Sesc nacionalmente. Eu diria que ela é uma das grandes alavancas para o 
inter-relacionamento estadual do Sesc, pra procurar uma identidade o mais próximo possível, 
apesar das desigualdades regionais. O turismo é uma atividade democrática que permitiu e o 
Departamento Nacional foi extremamente inteligente em enxergar isso e investir no 
crescimento do turismo nacionalmente.  

E hoje Evandro, como que você vê o turismo sendo desenvolvido no Sesc? 

Particularmente, essa é uma opinião pessoal, não é do profissional do Sesc. O Sesc 
atualmente busca novos caminhos e novas identidade pro turismo, eu diria que essas crises de 
identidade são altamente vantajosas, são necessárias. Os profissionais mudam, a clientela 
exige, as demandas são maiores, em maior ou menor quantidade, mas eu diria que o Sesc 
hoje busca um novo olhar pro turismo social aonde a natureza, aonde o turismo mais rústico, 
turismo mais ecológico, turismo mais ambiental seja explorado numa possibilidade maior e não 
só os meios urbanos de turismo, porque aí nós podemos agregar ainda mais componentes 
educativos a vida do cidadão. Eles se apropriarem e cuidar melhor da natureza, ele poder 
explorar a maravilha que é este país com mais de oito mil quilômetros de praia, mas tem as 
suas regiões serranas, tem os seus rios, tem uma natureza farta e aproximar o homem dessa 
natureza, principalmente no século vinte e um, é uma oportunidade que o Sesc tá enxergando 
através do turismo principalmente. Então eu diria que ele tá fazendo uma reflexão pra que ele 
possa desenvolver novos programas que melhorem o turismo e o direcione ainda mais pra esta 
área da sustentabilidade, da ecologia, da natureza, aproximar o homem das coisas que ele 
deve preservar do futuro e o turismo de novo uma ferramenta fundamental pra isto. 

Beleza. Evandro, pontos fortes e pontos fracos do turismo no Sesc? Você teria como elencar? 

Teria. Pontos fortes são: a qualidade e excelência do serviço que o Sesc busca através daquilo 
que presta e daquilo que agrega de fornecedores. A acessibilidade econômica, passa a 
acessibilidade cultural, porque há pessoas que não sabem o valor que tem o turismo, então 
elas precisam ser orientadas antes do experimento até do turismo, porque quando 
experimentam passam a usar. E eu diria que a compreensão e a afinidade que os parceiros 
que o Sesc escolhe com muito rigor, também é um dos pontos fortes da, do turismo. E a 
preocupação e o carinho com que se trata esse programa no regional São Paulo e no Sesc-
Nacional, aperfeiçoando conhecimentos, buscando informações, criando fórum de debates, se 
filiando a instituições que fazem fluir estas informações, ou seja, o aperfeiçoamento constante 
é um ponto forte.  

Ponto fraco é a limitação física e econômica de oferecer pra uma quantidade maior. Um outro 
ponto forte é que as nossas unidades, especialmente as emissoras de público, não foram 
desenhadas para que o turismo seja, tenha um acolhimento melhor, o acesso de ônibus, a 
recepção de pessoas, estão fisicamente bastante deficientes. Nas arquiteturas das nossas 
unidades o turismo não fez parte. Está fazendo dos planejamento das próximas, então o 
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acesso, estacionamento, acolhimento, porque isto é diferenciado do que uma pessoa que 
embarca no aeroporto, numa rodoviária, às vezes numa calçada, no Sesc não. O 
acolhimento... é a... a identificação do passageiro como um público do Sesc, como todas as 
outras atividades que fazemos, há um diferencial e isto não está contemplado fisicamente. A 
outra é a demanda que a clientela costumais do Sesc faz por alternância de programas, aí o 
técnico se vê estimulado a criar cada vez roteiros mais diferentes e isso foge um pouco da 
nossa característica. Eu sou mais pela consagração de alguns produtos, com absoluta 
segurança, com padrão de qualidade, exigência e alternar público e não o mesmo público 
alternar programas. Este risco é permanente na cabeça do planejador, ele se sente estimulado 
a criar o novo, e aí ele acaba atendendo as mesmas pessoas em programas diferentes. Porque 
quem faz o turismo social fica sempre na porta esperando quando vai sair uma outra excursão, 
porque conhece a qualidade e tem aquelas questões econômicas que eu já te coloquei; enfim, 
é um cliente assíduo e eu tenho uma visão um pouco contrária sobre a assiduidade do cliente e 
eu preferiria que tivesse cada vez mais uma abrangência maior para outros públicos e que 
esse cliente já educado, fosse cliente de outras operadoras e passasse a exigir esta evolução 
das outras operadoras e que ele fosse evoluindo, que amanhã ele fizesse uma viagem maior, 
uma mais diversificada, um cruzeiro, enfim, ele também passasse a explorar e ser um cidadão 
que cobrasse este padrão que ele entendeu como ideal pra ele de outros e a gente fosse 
dando cada vez mais oportunidades, ou seja, que a fila andasse. 

Perfeito. Primeira vez que eu ouço, bem legal a ideia. Perfeito. Evandro, existem diferenças 
conceituais entre o Sesc-Nacional e o Sesc-São Paulo? 

Na essência não, na essência eu diria que o turismo é o mesmo no Sesc, tem diferenciações 
regionais, como tudo nesse país, não só no aspecto econômico, no aspecto cultural, mas dos 
interesses que são culturais né e das possibilidades que cada regional tem. Nós temos 
discrepâncias econômicas nesse país, então é mais lógico, mas não mais justo, de que o 
regional de São Paulo, regionais do Sul, do Sudeste, tenham uma oferta maior e mais 
diversificada e mais acessível do que outros. Mas a riqueza conceitual é a mesma na minha 
opinião. O estágio de utilização é que é diferente até pela própria formação das equipes no 
Brasil inteiro, mas felizmente o intercâmbio e o fluir dessas informações tem enriquecido todas 
as equipes, acho que tem que ser uma tônica cada vez maior no Nacional, através de 
seminários, encontros, de intercâmbios e de consolidação através de documentos. Eu diria que 
é um ponto fraco também. Nós escrevemos pouco, nós documentamos pouco, e o documento 
faz a trilha, a pegada, o caminho pra que outros se apropriem. Por isso eu queria te 
parabenizar por esse documento, talvez você esteja, com certeza, não talvez, você vai 
contribuir muito pra fazer aquilo que a gente ainda não fez e que precisa fazer. Eu sou contra 
um manual de procedimentos e não é isso que você vai fazer, mas que você tenha orientações 
e experiências ricas de regionais diversas, porque às vezes um contingente de atendimento 
não representa necessariamente o novo, o diferente, nem o melhor. Às vezes um pequeno 
passeio feito numa região absolutamente inóspita, cria uma proximidade da pessoa com a sua 
própria história, com a cultura, tão rica conceitualmente quanto uma viagem internacional de 
navio, ter valido mais a primeira. 

É verdade. Tomara que a minha pesquisa possa contribuir,  

Com certeza vai.  

Evandro, o que é turismo social na sua opinião?  
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Turismo social conceitualmente era um turismo economicamente acessível, eu vejo mais do 
que isso, eu acho isto uma das facetas do turismo social. Turismo social é que permite que o 
cidadão possa descortinar através de viagens, leituras, experimentos e sensações um pouco 
da sua cultura, um pouco da sua história, um pouco da natureza e poder enxergar 
possibilidades, primeiro do que gosta e do que não gosta, do que sabia e não sabia e eu tenho 
isso como exercício de vida, eu não me permito, eu não concebo que eu visite qualquer região 
do planeta e não experimente o que eles comem, o que eles façam, como resolvem seu dia a 
dia, as suas soluções diferentes para problemas iguais que nós temos. Então essa apropriação 
do universo que existe no nosso redor, o turismo social permite. Claro que o componente 
econômico é importante, mas ele não deva ser o prioritário, ou melhor, aquilo que caracteriza 
mais o turismo: o relacionamento interpessoal, o novo, o cultural, o histórico, esta é... é uma 
amálgama deste, todo este universo que pra mim caracteriza essa ação social, que faz o 
cidadão maior, ficar mais pleno, ficar mais consciente e portanto, um cidadão melhor. 

Perfeito. Teria mais alguma colocação, Evandro, ou comentário? O Dionino tinha razão, valeu 
muito ter vindo até aqui em Campinas pra entrevistar, a sua experiência é algo que vai ser 
muito louvável para a pesquisa. 

É, não imagino o quanto mais eu posso acrescentar do que os outros todos disseram, a não 
ser assim, o turismo social no Sesc também foi o grande formador de profissionais. Muita gente 
se encontrou no turismo social. Eu tive a experiência de formar várias equipes ao longo desses 
38 anos e pessoas que estavam inadequadas, mal adaptadas em outras áreas, na burocracia, 
na retaguarda, e se encontraram no turismo, então o turismo tem essa possibilidade também, 
de que olhando pra si, a instituição permitiu o crescimento de muitos profissionais, e que 
levaram o aprendizado do turismo pras outras áreas, o meu caso é um desses. Eu fui professor 
de educação física, mas me encontrei no turismo e tudo aquilo que aprendi no turismo, de 
logística de gestão de pessoas, de relacionamento interpessoais, de olhar o próximo, de se 
colocar no lugar do próximo, de entender o papel de cada um dos personagens deste palco, do 
fornecedor, de valorizar o fornecedor, de tirar do foco do Sesc, o protagonismo do turismo, 
porque ele não é feito por um, o rico do turismo é que ele é uma soma de pessoas, serviços e 
competências, que um depende do outro. Não adianta eu fazer um folheto esteticamente belo, 
estimulante, se o cara que fez a comida errar no sal, se a pessoa camareira que limpou o 
quarto pecar na qualidade, se o motorista do ônibus foi mal-criado ou desatencioso com o 
passageiro, então assim, a inter-relação que o turismo faz, que não é como uma engrenagem 
de uma indústria mecânica, cada um pode contribuir pro resultado e um depende do outro. Por 
isso essa rede é pra mim um aprendizado fantástico, foi na minha carreira, tem sido, foi na 
formação de inúmeras pessoas, fez surgir no Sesc profissionais competentíssimos e eu vejo 
assim, um dos programas que eu tenho uma paixão muito grande, uma atenção, um carinho, 
um reconhecimento e uma gratidão, é o turismo. 

Perfeito. Evandro, obrigado aí cara.  

Desculpa a insistência, que eu desejo que você nunca tenha visto isso como pouco caso. 

Não, não, que isso. Eu peço desculpas de ter tomado seu tempo. 

Não, muito pelo contrário. 
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ENTREVISTADOR – Bernardo Cheibub (SUBLINHADO) 

Entrevistado - João Roque dos Santos 

 

Qual foi a função que você exerceu no Sesc? 

Eu no Sesc eu exerci a função de agente de apoio a programação. Oficial administrativo, 
depois agente de apoio a programação. Entrei como atendente do Sesc, depois fiz faculdade 
de História, fiz especialização, fiz o TCC sobre a história do café, e o turismo sempre me 
fascinou. Eu fazia Biblioteconomia, porque na época eu trabalhava com biblioteca e o Sesc 
começou o Turismo, me chamaram, eu comecei a trabalhar, aí eu fiz um curso técnico de 
turismo, tirei carteira da Embratur, comecei a trabalhar com turismo e viajar. Aí foi, comecei em 
79 praticamente, trabalhando com a Panorama, com a agência Costa, com a CVC, a Soletur, 
essas empresas tudo eu já fiz viagem e aí intercalava com Sesc, trabalhava no Sesc, era meio 
corrido, mas foi muito gostoso, até hoje eu continuo trabalhando no turismo.  

O que representa o Sesc na sua opinião? Para você e pra sociedade? 

O Sesc é minha vida, tudo que eu tenho eu devo ao Sesc. Eu comecei no Sesc e me aposentei 
no Sesc praticamente. Minha vida tá atrelada ao Sesc, minha vida é o Sesc, principalmente na 
área de turismo. Eu conheço gente de todos regionais, de outras regionais, funcionários de 
todas as classes, categorias, não tem problema e acho que o Sesc é um exemplo pro 
comerciário, é um exemplo no turismo social. Quando começou o turismo, a proposta era 
trabalhar com baixa temporada e deixar a alta temporada livre, então nós tínhamos um acordo, 
uma parceria entre os hotéis e os outros regionais. Eles sediam vaga pra gente, a gente sedia 
vaga no Bertioga, mas tudo em baixa. E o trabalho era um trabalho diferenciado, voltado pra 
cultura e lazer, então o Sesc tava preparado pra mostrar o que tem naquela região que vai 
visitar, vamos supor, eu vou pra Guarapari, eu não vou mostrar só praia, tem que mostrar a 
parte histórica, ao começar da saída, a rodovia, o que é rodovia, quilometragem, pontos 
curiosos de cada estrada, as paradas técnicas que tem pra pessoa conhecer diferentes e o 
histórico, o principal, o Sesc lida com isso aí, uma coisa muito importante pra mim é a parte 
histórica. 

Qual a sua opinião sobre o trabalho em geral realizado pelo Sesc? 

Desde que começou ou atual? 

Desde que começou. 

Desde que começou é o que eu te falei anteriormente, a proposta era a priori pra terceira 
idade, turismo criado pra terceira idade, pra levar o público idoso pra o entretenimento, pra 
cultura e lazer, se mexer e tal. Começamos com Caldas Novas, com algumas cidades de 
Minas, ficando em colégio de padre, convento, era bem alternativo. E levando mais a parte 
cultural. As pessoas gostavam do nosso trabalho, porque o Sesc tem referência, é qualidade, 
acima de tudo é qualidade que o Sesc tem, o respeito pelo comerciário, o respeito pela pessoa 
que tá atendendo, isso em qualquer regional que você vai, é o respeito pelo próximo. Depois foi 
mudando gradativamente, passou a trabalhar com todas as faixas etárias, crianças, idosos que 
levavam os netinhos, foi mudando o perfil, os avós foram deixando essa terra, foi entrando os 
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filhos, os netos, bisnetos e até hoje tem gente que viajou comigo, era pequenininho, casou, tá 
com os filhos viajando com o Sesc. Legal. Foi mudando gradativamente o turismo, então foi 
aprimorando. Aí entrou o Nelson Lourenço, o Barbosa, cada dia foi mudando mais, fizemos a 
parte aérea que foi muito rica pras pessoas comerciárias que nunca tinham viajado de avião, o 
Sesc proporcionou isso a eles, conhecer São Paulo, Fortaleza, vindo do rodoviário até a Bahia 
e voltava de avião, aéreo. Fizemos Caldas Novas, também aéreo. Não era o fator só do avião, 
mas o fator história, o fator conhecimento, a emoção da pessoa chegar pra você chorando e 
falar: “Roque, se não fosse o Sesc eu nunca viajaria de avião”  

Legal.  

Chorando pra você, sabe? E o respeito que tem pela gente. Eu me sinto muito feliz quando as 
pessoa chegam a falar comigo que gostam do meu trabalho, elogiar meu trabalho. Fiz 
reportagem na Veja já, na Record, tudo isso, eu sou reconhecido e isso eu fico feliz por isso, 
penava, mas o reconhecimento é que conta.  

É verdade.  

Eu chego lá no Sesc de Goiás o diretor regional vem falar comigo, ele liga pra falar comigo, vai 
pra Caldas Novas me ver, isso é muito importante pra gente.  

É verdade, é verdade.  

Eu acho que é muito legal, aqui, no Rio, qualquer lugar que eu vou, eu acho muito importante o 
turismo social, uma coisa que tem a crescer. Agora, hoje, de uns anos pra cá, nós começamos 
a trabalhar passeios de um dia dentro de São Paulo e fora de São Paulo, que é muito rico 
culturalmente, uma coisa extraordinária, mas esquecemos também do comerciário que gosta 
de viajar mais pra fora, mais longe. Tem muitas reclamações das pessoas quanto a isso, que 
não têm mais viagens, caiu a hospedagem do Sesc, só quer saber de obra temporária, não 
trabalha mais em baixa, como nós trabalhávamos muito em baixa temporada, agora é mais 
feriados prolongados e alta temporada, então isso você percebe que as pessoas também leva 
em conta. 

Essa mudança foi pra atender talvez as pessoas com uma maior, com uma... mais baixa 
renda? Essa mudança de passeio de um dia ou... 

Passeio de um dia pras pessoas que não gostam, a priori é assim, pessoas que não gostam de 
viagens longas, sai de manhã, volta de noite, conhece uma cidade próxima... 

Talvez mais idosos então... 

Não de idoso, porque nós temos um programa de caminhadas, que no Sesc-Carmo quando eu 
trabalhei na programação era muito louco, eu fazia assim uns 10 passeios, lotavam todos, ia 
muita gente que vinha aí e falava assim: “Enquanto você tiver aqui eu vou fazer todos os 
passeios, a partir do momento que você se aposentar, eu não venho mais aqui”, porque é fora 
de mão, é num sei o quê... mas era um público muito rico, que vinham, que me acompanha 
desde do Roosevelt, Paraíso, Paulista, o Sesc em si né, e gostava do meu trabalho, do Brasil, 
do Kaká que faleceu, da Patrícia que saiu do Sesc, então tem um grupo de guias, tem o Mauro 
Lucas, era um grupo de técnicos que trabalhava diferenciado, aí no mercado aí fora nosso 
trabalho era diferenciado, as pessoas reconhecem. E as pessoas que vem trabalhar com a 
gente, orientava muito os guias pra que ele trabalhasse, tentasse trabalhar da forma que a 
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gente trabalhava, que o Sesc trabalhava a área de cultura e lazer e a parte histórica, dando 
priori ao histórico, a parte cultural do Sesc, isso era mais importante. 

Você acha que o Sesc compete ou competiu com as agências de turismo privadas? 

Não, num acho que competiu. Tanto que teve uma época que algumas empresas que achou, 
começaram a reclamar, Porto Seguro, que tava competindo, mas não é competição, o Sesc 
tem um trabalho diferenciado. As pessoas, quando tinha grupo do Sesc, tinha um grupo do 
Sesc e um grupo da Soletur do lado, eles viam o tratamento dos técnicos, a diferença do 
trabalho, era um trabalho diferenciado.. então as pessoas iam perguntar, saber o quê que era, 
saber o preço, saber tudo isso, então isso incomodava muito essas empresas, mas o Sesc 
nunca tentou competir com ninguém. É um trabalho diferenciado. 

Você acha que de repente essa mudança nos últimos anos, de não fazer mais viagens pra 
lugares tão longe, foi pra tentar se adequar a essa reclamação das agências privadas? 

Eu acho que não, o aéreo sim, mas eu acho que não, não foi.  É assim, é uma, novas normas, 
da nova gerência, da administração central e ficar focado mais em passeios de um dia e 
regiões de curta distância. O único local longe que nós fazemos hoje em dia é o Pantanal. 
Porque é uma unidade nossa, que eu acho que tem que levar, nós temos a obrigação de 
manter gente lá. 

É do Departamento Nacional? 

É do DN. Então esse é o que eu acho que tem que ser, acho que haveria ter uma parceria. São 
Paulo tá com esse problema, as pessoas reclamam muito, os outros regionais reclamam que 
nós não temos parceria.  

Não tá levando mais o público pra outro...  

Então tem esse problema também, assim, é a minha visão,  

Lógico.  

Que o regional tá aí, o Domenico tem uma orientação, a Flávia tem outra, a Maria Alice, que é 
a gerente, tem outra. Então eles têm uma política de trabalho diferentes, brigava muito por 
causa disso. Acho que prioridade é o comerciário, o comerciário que é o responsável, tem que 
trabalhar pro comerciário, tem que fazer o que eles gostam. Então eu ouvi de reclamações 
desses comerciários, que de uns anos pra cá o SESC tem mudado assim, assim, assado e 
você não pode fazer nada, a única resposta é que é norma da administração central.  

Esses passeios de um dia têm, eles tão envolvendo mais os usuários? Envolvendo mais gente 
que não é comerciário? 

Mais usuário do que comerciário. 

Então uma mudança, antigamente era a maior parte comerciários. 

Ainda tem passeios que a maior parte é comerciários, vamos supor, a trilha, quem faz trilha, 
trilha dá muito usuário, o comerciário menos um pouco. Dependendo do passeio tem muito 
comerciário, se você faz um passeio de Maria fumaça, a maioria é comerciário, se você faz um 
passeio mais cultural de um dia, coisa muito cultural, não tem tanto comerciário, o idoso 
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mesmo que tem o nível médio, tem gente que é realmente, que tem até o fundamental. Você 
pega uma excursão, vamos supor, pra Poços de Caldas, a maioria era ensino fundamental e 
médio, superior tem poucos. Você pega um pra Bertioga, a maioria (de excursões, tô falando 
de excursões, não quem vai de carro), Caldas Novas, fundamental e médio. 

E em relação a renda assim, qual a classe social mais acolhida pelo Sesc? 

4 salários mínimos; assim, se for excursões em unidades nossa, é 4, 3 e 4 salários mínimos, eu 
fazia toda a tabulação. Pantanal, mais cara, aí tem muito acima de 10 salário mínimo, maioria 
de 7 salário mínimo ou acima.  

Tenho visto o nome de vocês, vários documentos que tô analisando lá no Sesc-Memórias, aí 
tenho visto as avaliações dos guias, é bem legal e todos esses dados assim. 

E lá tem muito documentário meu, de fita, de filme, fotografia e eu tenho fotos... lá em casa tem 
milhares de fotos que eu tirei da exposição, que eu levei, que a...  

Da Ana Cristina? 

Tá no Sesc-Memórias.  

Vô tentar então acessar por ele.  

Essa exposição eu desmontei ela no último dia, que o projeto veio nosso, do Sesc-Paulista 
com a Eliza e eu trabalhei com a Vera Hamburger na montagem inteira. Eu que convidei as 
pessoas toda pra ser entrevistada.  

Eu não tava aqui, eu queria ter visto a exposição.  

De 100 pessoas, ficaram acho que 19, tem o seu Sidney, que você devia falar com ele - que 
mora quase do lado da Ana Cristina - tem 86 anos, ele é maravilhoso.  

A Ana Cristina falou também da Ana Maria,  

A Ana Maria de Sorocaba, aí tem ó, seu Sidney, dona Heloísa, tem a Iracema que participou, 
tem a dona Elza Pirler, que é uma alemã que ela teve até um AVC, muito culta, ah, tem a...  

Acho que vai dar uma liga legal, porque eu entrevistei os profissionais e agora os turistas.  

Silvia Gaieta, põe aí, Silvia Gaieta, essa é maravilhosa, essa aí ama o Sesc de paixão, Silvia 
Gaieta, ela e a Heloísa amigo, pra você entrevistar porque elas vão te atender numa boa.  

Ah que bom.  

Tem uma outra que morreu. Mas se você entrevistar essas pessoas, muito legal, elas 
participaram da exposição. Seu Sidney, a casa dele é um museu, já viajou o mundo inteiro e 
tem até uma foto que nós tiramos que tava exposta lá, então é legal.  

Eles participam o quê? Desde a década de 80, 90? Muito tempo?  

Muito tempo. A Silvia Gaieta participa desde o Roosevelt, muito tempo, a Heloisa viajou 
comigo, ela fez Pantanal... ela gosta de cultura, ela viaja, faz mil perguntas, só cultura, é ela 
que tem tudo encadernado, tem tudo tudo encadernado, ela encadernou tudo que é 
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programação, a programação todinha nossa que tinha de turismo, ela encadernava tudo, ela 
tem tudo encadernado, é um barato. Sesc-Memórias tem muita coisa nossa, minha então tem 
uma porrada. 

Documento eu tô acessando quase tudo, tô terminando, falta agora vídeos e fotos. 

Vídeos e fotos, tem um monte de vídeo e foto minha, tem a reportagem da Veja, Record. Eu 
joguei tudo pro Sesc. 

Que legal, que maneiro. Então, tem mais só algumas perguntinhas, não tô querendo tomar seu 
tempo.  

Não, mas eu tô com tempo. 

Então sobre as agências você já falou. É... Qual é a sua opinião, João Roque, sobre a relação 
que se estabeleceu entre o Sesc-São Paulo e a Organização Mundial de Turismo Social, a 
OITS? Você chegou a ter acesso a... a essa relação. 

Não, esse eu não tive acesso, só fiquei sabendo dos prêmios que o Sesc ganhou, que a Flávia 
foi, a Ana Cristina foi buscar prêmio, a Leila agora; em relação ao trabalho do Sesc, o Sesc fez 
um bom trabalho e tal, a priori eu acho que eu faço parte desse trabalho, o Brasil faz parte 
desse trabalho que nós começamos desde o início. Isso começou depois que a Flávia entrou 
no Sesc, a Flávia Costa, ela começou a fazer... mas antes disso, antes da Flávia, nós já 
tínhamos ganhado alguns prêmios pelo nosso trabalho com turismo social, era um trabalho 
diferenciado e o prêmio foi realmente, na época foi focado em função dos técnicos, que você 
levava as pessoas... Tem a Marli Tancreda, que também trabalhou no turismo muitos anos, 
então foi em função disso aí. 

Ah Marli, acho que eu liguei pra ela.  

Marli Tancreda que trabalha na Sede, na administração central.  

Ah não, outra Marli.  

Você ligou pra Marli Tamborini, 

Ela não quis dar entrevista,  

Ela é de Bertioga,  

Ela é a única que não quis dar entrevista, não sei por quê.  

Mas eu acho que eu tô um pouco fora desses prêmios que o Sesc ganha, vai, eu não sei a 
relação que tem a administração central, qual é o conteúdo pra poder ganhar esse prêmio.  

O que representa o Sesc pro turismo nacional? Qual o peso que o turismo organizado pelo 
Sesc em comparação ao turismo... O turismo no Sesc, qual o peso que ele tem pro turismo de 
maneira geral no Brasil? 

Ainda tá muito pequeno, assim, o foco maior do turismo social é em São Paulo, você vai em 
outros regionais, vamos supor, Pernambuco, ele tá engatinhando, o Maranhão é forte, o 
turismo social do Maranhão é forte, tem a Beth, a Beth faz até viagem internacional, o Paraná é 
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forte, Mato Grosso do Sul a menina me ligou esses dias me pedindo roteiro, Bahia também, a 
Sueth que é minha amiga, ela faz muito roteiro, uma viagem, duas por ano, faz viagem próxima 
por mês.  

Em algumas regionais então o turismo não é tão forte, vai ter talvez mais esporte, cultura...  

Exatamente, mas assim, Minas, Minas é forte, tem uma agência de turismo, mas é tudo 
terceirizado, assim, como se fosse uma agência de turismo normal. 

Em São Paulo você acha que o turismo é a atividade mais forte, comparado com esporte, 
artes? 

Já foi, hoje em dia não é mais. Hoje em dia é um programa como outro qualquer, o turismo foi 
muito forte quando nós tínhamos a unidade Paraíso, ele era muito forte, era unidade só de 
turismo, era 40 funcionários que trabalhava em prol do turismo, a gente fazia 48 excursões por 
mês, fora os passeios, aí era forte, uma referência nacional.  

Falaram que foi ali que nasceu a CVC né, a ideia da CVC foi nessa unidade só de turismo do 
Sesc.  

Não, a CVC já existia, já existia a CVC já. Eu acho que o DN, que tá começando a investir 
agora em hotelaria, tal, pra o turismo ser forte o DN tem que arrumar um plano, até falei com a 
Patrícia, um plano de que todo regional trabalhe com uma visão só do turismo social, não cada 
regional fazer o que quer com o turismo social, uma campanha de unificar o turismo social.  

Uma identidade, né.  

Como tem o esporte, então uma identidade, turismo não tem essa identidade ainda, a 
referência era São Paulo, a referência era Nelson Lourenço, era o Evandro, referência era ele 
no turismo, era a gente que trabalhava com ele, era referência, chega em Goiás: “Ô, chegou o 
Sesc-São Paulo”, é o turismo social de referência, o trabalho era diferenciado, os técnicos que 
acompanhavam tinha diferença, você leva o nome do Sesc, então o referencial era esse, 
porque nós, os técnicos, íamos nos regionais e dava sugestão, opinião, tanto que Sesc de 
Caldas Novas, vários prédios que tem lá, eu opinei, o que é melhor pro turismo, o que não era, 
a regional chegava a ligar de lá: “Tô fazendo isso e isso, o que você acha pro turismo? Qual 
que é a sua opinião?” Isso é importante, de dar opinião, sugestões.  

Então o turismo no Sesc-São Paulo representou quase como um Departamento Nacional 
assim.  

Exatamente,  

Ele fez esse papel.  

O DN começou a crescer... DN não tinha, era o Rio de Janeiro que tinha turismo, o DN não 
tinha, tinha lá um turismo, mas num tinha um turismo. De uns anos pra cá que o DN vai investir 
no turismo, depois que o Maroon assumiu, o Maroon foi gerente do Sesc-Pantanal, ele era 
animador cultural, aí tá investindo mais, mas antes do Maroon não tinha turismo no Rio de 
Janeiro, o DN, você não via o DN, tinha assim, falava de turismo, mas não tinha...  
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São Paulo que acabava fazendo esse papel de quase um Departamento Nacional, 
consultoria...   

Exatamente, São Paulo é que tinha referência, o pessoal do DN vinha pra cá pra pegar 
referência do turismo do Sesc de São Paulo. 

Essa era até a próxima pergunta que, é... Qual que você, qual é o papel do Departamento 
Nacional do Sesc? 

Acho que é de assim, unificar, de dar as diretrizes para que se crie o turismo, o esporte, ou 
qualquer outra atividade que tenha no Sesc pra poder seguir uma linha.  

Pra dar uma identidade né.  

Minas Gerais tem 14 hotéis, 14 ou 15, São Paulo, a capital maior do país, maior da América 
Latina, só tem Bertioga e São Paulo já era pra ter vários hotéis aqui na capital, porque nós 
somos o polo de eventos, o que liga de comerciário quando tinha a unidade do Paraíso e da 
Paulista, ligava em média por dia umas 300, 400 pessoas pedindo que o Sesc, pelo amor de 
Deus, montasse um hotel na capital, Bertioga era longe, não tinha vaga... Até tinha um gerente 
nosso que se aposentou já, o Stan, ele tentou várias vezes, fez projeto, passou pro Danilo, pra 
se comprar um desses hotéis fechados que tem aí e colocar o turismo e funcionar como um 
hotel, como tem em Copacabana, lota de comerciário lá pra participar de eventos.  

As pessoas viriam de outros Estados pra conhecer São Paulo.  

De outros Estados, que tem evento direto aqui, encontro disso, encontro daquilo, mas o Sesc 
de São Paulo é redutivo, só quer saber de fazer unidades, unidades, unidades.  

Que são mais clubes né, centro de atividades.  

Clubes e esquece do turismo, que também é uma fonte de cultura e lazer. 

O Nelson na entrevista falou que ele tinha uma ideia de fazer, como Bertioga, fazer um na 
serra e uma unidade também que fosse mais no interior, pra pesca e tal. 

Era o sonho do Nelson Lourenço, ele se aposentou e não conseguiu.  

Ele queria mais três, como Bertioga, em lugares diferentes, Bertioga é praia, então um na 
serra, um no interior... 

Também tem em Presidente Prudente que tem as termas, poderia ter lá, tá lá jogado. Isso é a 
minha grande frustração do Sesc-São Paulo, de não ter construído um hotel na capital e ter 
mais outras unidades de hospedagem. Se você vai em Minas vai achar, tudo que é cidade tem 
hospedagem. O Rio de Janeiro tem bastante, tem Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, 
Copacabana, tem Angra dos Reis, que agora tá fechada, tem Nogueira, tem um monte de 
lugar. Agora aqui, por ser a maior cidade do país, o Sesc é o mais forte, que tem mais dinheiro, 
pera aí né. Assim, me aposentei, mas com esse impasse, teria que ter e não é por falta de e-
mail do comerciário, pedido de comerciário, porque eles pedem mesmo. Eles sabem criticar, 
eles sabem elogiar e sabe fazer o pedido também. 

Deve ser por isso que tá dando mais oportunidade pra passeios de um dia, pela falta talvez de 
estrutura de hospedagem.  
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Exatamente. O passeio de um dia veio pra suprir uma necessidade que o comerciário tinha, 
que pediam muito, de fazer conhecer a região central de São Paulo e a região próxima de São 
Paulo que eles não conheciam. Eu fiz vários roteiros, tem o roteiro que eu fiz do Oscar 
Niemeyer, há uns anos atrás tava vivo ainda, que se percorre aqui em São Paulo, falei até com 
a filha dele também pra se fazer, tem aí uns roteiros, milhares de roteiros pra poder suprir isso 
aqui, mas a demanda maior é aquele comerciário carente, que não tem dinheiro, que quer ir 
pra Bertioga, que quer ir pra um Araxá, que quer ir pra um Poços de Caldas, de baixa renda, 
mas Sesc não tá vendendo mais dessa forma. 

Tem uma penúltima pergunta, João Roque. Eu tô pegando os dois departamentos né, a 
regional paulista e o nacional, você acha que existem diferenças conceituais entre o Sesc-
Nacional e o Sesc-São Paulo? 

Muitas. Primeira diferença eu acho que o DN, a tarefa é mandar, ele vai, apanha um 
papelzinho, um e-mail, vem aqui, pra você executar o que eles mandam, nem sempre é assim, 
o Sesc-São Paulo, o que eu percebi, segue um rumo diferente. O DN pede pra você fazer 
assim, não sei se você lembra uma época que teve, assim, a ginástica voluntária que o DN 
determinou pra fazer, o Sesc-São Paulo abafou, não fez mais aquilo, não quer. Tudo que vem 
do DN pra São Paulo fazer segue pra outro caminho, acho que por isso que São Paulo até 
hoje, é meu ponto de vista, eu acho que até hoje não temos hospedagem aqui porque o DN tá 
pedindo pra que faça e São Paulo não quer isso, São Paulo acabou com as excursões, tá 
fazendo mais passeio de um dia e pouquíssimos... 

Você acha que tem uma rixa? 

Não sei nem se é rixa, acho que São Paulo queria ser o DN né, no meu ponto de vista, mas 
não consegue ser o DN, eu vejo assim. Mas eles acatam com tudo o que pede, na área de 
turismo eu vejo dessa forma, eu sempre vi assim, nesse sentido aí que as pessoas vem 
procurar, vem gente de turismo de outra região, passa informações, olha, mas não vê com 
outros olhos.  

Entendi.  

É meu ponto de vista esse. 

Última pergunta, o que é turismo social na sua opinião? 

Turismo social pra mim é tudo, é você levar cultura e lazer, é você tentar amenizar aquelas 
pessoas que são carente, que tenha conhecimento, conhecer gente, fazer novas amizades, é 
viver um dia de hoje melhor que ontem. Tem muita gente sozinha, solitária, tem a carteirinha do 
Sesc, quando eles viajam ele se sente bem, acham que é a família Sesc, tem uma senhora que 
viajava com a gente que ela falava: “minha vida é o Sesc”, fazia todas as viagens com a gente, 
tudo com a gente, porque o Sesc é assim, num sei, o Sesc olha o comerciário carente, sozinho. 
Eu vejo dessa forma. O social já fala, social, você tem que fazer sua parte social, tem que levar 
cultura e lazer e carinho pra essas pessoas, muito carinho, muito respeito e tratar com 
dignidade qualquer um deles, foi o que eu fiz nesses 35 anos, teve briga com uns, brigava com 
os comerciários, na rédea curta, porque tem gente que sai de casa pra arrumar problema e 
graças a Deus eles me respeitam muito. 

Suas avaliações eram boas, eu vi lá no Sesc-Memórias, nos documentos. 
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Ah você viu, tanta bronca que eu dava neles (risos). Tá lá minhas avaliações pra quem quiser 
ver. Ninguém é perfeito, tinha um gerente que falava: “Fala pro Nelson Lourenço, no dia que 
você chegar aqui com 100% de avaliação, alguma coisa tá errada em você.” Eu também, pra 
eu deitar a cabeça no travesseiro tem que tá assim meio a meio, eu sou meio chato, eu me 
cobrava muito. Eu fiz história por causa disso, fiz especialização por causa disso, tô sempre me 
aprimorando. Porque eu acho que nada mais é que você passar conhecimento, como um 
professor na sala de aula, que vai dando o conhecimento pra aqueles alunos, pra que ele 
possa ser alguém melhor. O turismo nada mais é que isso, o turismo você vai passar o 
conhecimento de outra forma, mais prazerosa, mais carinho, mas pra que eles se sintam bem, 
não vai dar uma aula dentro de um ônibus, como eu já falei pra alguns guias, Cadu, eu falei 
uma vez pro Cadu: “Cadu, desse jeito você afugenta as pessoas, você tem que procurar dar 
informações num histórico, num contexto turístico, pra que as pessoas entendam o que que é 
história e entendam também o que é turismo”, o que eles tão fazendo ali, não que tá dentro da 
sala de aula.  

Cobrando, prova.  

Não é isso, questão de lazer, você tem que passar informação... tanto que eles pediam pra 
repetir às vezes, “continua aquela história”, porque tem muitas coisas que aconteceram comigo 
que você não acredita. Coisas que parecem até que é piada e não é. Indo pra Salvador, 
voltando de Salvador, coisas que parecem que é piada, histórias hilárias. Tem até uma 
sobrinha que é jornalista que vai fazer um livro comigo, Doce Vida de um Guia, já começamos, 
só de causos que aconteceram comigo nessas viagens. Um caso muito interessante que eu 
nunca esqueci, uma viagem de São Caetano pra Salvador e era São Paulo, Belo Horizonte, 
Belo Horizonte – Teófilo Otoni e Salvador, nesse trecho de Belo Horizonte a Teófilo Otoni, 
chegamos lá a noite, tinha uma passageira que ela tinha problema de diabetes,  não enxergava 
direito e essa mulher de noite comeu muito torresmo, linguiça, tudo que tinha direito, 
levantamos às quatro da manhã pra tomar café, era suco de laranja, comeu tudo que tinha 
direito, aí ela tocou pra Salvador, chegou na metade do caminho essa mulé bateu no vidro: 
“Roque!”, o que foi?, “Acho que eu caguei”, ela foi fiozinho até o banheiro, maior sujeira do 
mundo, três horas parado, você tem que dar risada, motorista dá risada e coisinhas assim, 
parece piada, mas é verdade, tem coisas hilárias. A mãe brigar com o filho por causa do 
motorista, essas coisas. Muita história. A minha sobrinha tá louca pra fazer isso. 

Valeu mesmo. Barbosa tinha razão, sua experiência vai ser muito importante pra pesquisa.  

Precisando você dá um toque. Eu tenho uma fita de vídeo que tá na minha irmã, é a primeira 
fita de vídeo que foi feita no Sesc, era no Roosevelt, o roteiro que eu fiz do Pantanal, eu 
elaborei o roteiro e fui levar, o Evandro falou e o Nelson: “você vai levar, se tiver qualquer 
problema, você recebe uma carta de demissão e vai pra rua”, e tem uma cobra sucuri de oito 
metros pegando pela a mão, tem todo o roteiro. Era um passeio de trem e o roteiro inteiro, vou 
passar isso pra DVD, aí qualquer coisa eu te mando, porque é muito legal. É a primeira 
viagem, a partir disso aí que o Sesc surgiu com um monte de roteiro e a ideia do Pantanal, 
Mato Grosso... 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - A consolidação das leis do trabalho. 

 

 

FONTE: Revista do Comerciário – ANO V – março-abril de 1960 – Número 39. 
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ANEXO 2 - Serviços assistenciais e de manutenção. 

 

 

FONTE: Revista do Comerciário – ANO V – março-abril de 1960 – Número 39. 
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ANEXO 3 - Benefício de patrão não é esmola. 

 

FONTE: Diário da noite, 15 de novembro de 1967, p. 24. 



433 

 

ANEXO 4 - São Paulo ganhou mais um teatro. 

 

 

FONTE: Folha de São Paulo, 15 de novembro de 1967, p. 25. 
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ANEXO 5 - Relatório de treinamento para Guias-animadores (1988). 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1988. Cx. 46. 
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ANEXO 6 – Relatório de treinamento para Guias-animadores (cont.). 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1980. Cx. 28. 
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ANEXO 7 – Comunicado interno do Sesc-Roosevelt sobre instalações sanitárias nos 
ônibus. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1987. Cx. 28. 
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ANEXO 8 - Questionário de satisfação, 2009. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Av. Paulista. 1987. Cx. 
46. 
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ANEXO 9 - Relatório de Desempenho do Sesc-SP de 1988-1991. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1992. Cx. 28. 
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ANEXO 10 – Notificação Paulistur – empresas de ônibus. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1988. Cx. 28. 
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ANEXO 11 – Serviços de transportes: licitação e número de registro. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1987. Cx. 28. 
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ANEXO 12 - Resultados orçamentários do Sesc-Roosevelt de 1984. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1985. Cx. 28. 



442 

 

ANEXO 13 - Resultados orçamentários do Sesc-Roosevelt de 1984 (cont.). 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1985. Cx. 28.
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ANEXO 14 - Sistematização das Atividades de Turismo Social (Apresentação), 1986. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1986. Cx. 28. 
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ANEXO 15 - Relatório de Desempenho do Programa de Turismo Social de 1988 a 
1991. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1986. Cx. 28. 
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ANEXO 16 - Questionário de satisfação, 2009.  

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Av. Paulista. 1987. Cx. 46. 
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ANEXO 17 - Resumo de uma reunião entre o Sesc-Roosevelt e as unidades 
operacionais da capital, de 1986. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1986. Cx. 28. 
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ANEXO 18 - Relatório de Desempenho dos anos de 1988 a1991 – Faixa etária. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1992. Cx. 28.
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ANEXO 19 - Relatório de Desempenho dos anos de 1988 a1991 – Perfil do público 
por sexo. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1992. Cx. 28. 
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ANEXO 20 - Encarte “Dicas de Viajem” 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31.
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ANEXO 21 – Documento endereçado ao diretor do DR-SP. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Av. Paulista - 1977. Cx. 28. 
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ANEXO 22 – Documento: destaque da necessidade de registro do Sesc na Embratur.  

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1992. Cx. 28.
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ANEXO 23 - Projeto “incentivo ao turismo social” de 1978 - acordo com ordens 
religiosas. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1992. Cx. 28. 
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ANEXO 24 - Projeto “incentivo ao turismo social” de 1978 - levantamento das ordens 
religiosas. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1992. Cx. 28. 
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ANEXO 25 – Plano e Turismo Social, 1984 – Recursos Humanos. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1992. Cx. 28. 
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ANEXO 26 - Encarte “Mudar é preciso”, 2005. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico – Av. Paulista. 2005. Cx. 48. 
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ANEXO 27 - Questionário de satisfação, 2009. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Av. Paulista. 1987. Cx. 46. 
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ANEXO 28 - Questionário de satisfação, 2009. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Av. Paulista. 2009. Cx. 46. 
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ANEXO 29 – Encarte de turismo social, 1994. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1994. Cx. 32. 
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ANEXO 30 – Modelos de textos de apresentação de mala direta, 1997 a 1998.  

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1997-1998.Cx. 30. 
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ANEXO 31- Modelos de textos de apresentação de mala direta, 1997 a 1998. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1997-1998.Cx. 30.
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ANEXO 32 – Mala direta, 2006. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Av. Paulista. 1987. Cx. 48. 
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ANEXO 33 - Documento de ação do turismo social de 1998 – operacional e vendas. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1997-1998.Cx. 30. 
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ANEXO 34 - Documento de ação do turismo social de 1998 – matrícula. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1997-1998.Cx. 30.
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ANEXO 35 - Propaganda de 1996 do Sesc-Paraíso. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1997-1998.Cx. 30. 
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ANEXO 36 – Plaqueta de Reserva, turismo social – Sesc-SP. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1997-1998.Cx. 30. 
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ANEXO 37 - “Resumo cronológico da legislação vigente sobre turismo”, de 1998. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1997-1998.Cx. 30.
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ANEXO 38 - “Resumo cronológico da legislação vigente sobre turismo” 
(continuação), de 1998.  

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Sesc-Paraíso.1997-1998.Cx. 30. 
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ANEXO 39 – Telegrama do Secs-DN ao diretor do DR-SP, 1999. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Av. Paulista. 1999.Cx. 46. 
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ANEXO 40 – Parecer da AJ sobre o Registro do Sesc na Embratur, 2002. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Av. Paulista. 2002. Cx. 46. 
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ANEXO 41 – Resumo das definições do programa de turismo social de 1986. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1986. Cx. 28. 
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ANEXO 42 - Questionário de Satisfação, 1999. 

 

FONTE: Arquivos Sesc-Memórias – Mat. Gráfico e textual – Av. Paulista. 2009, Cx.45. 
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ANEXO 43 - Questionário de Satisfação, 1999. 

 

FONTE: Arquivos Sesc-Memórias – Mat. Gráfico e textual – Av. Paulista. 2009, Cx.45. 
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ANEXO 44 – Ata de reunião do Conselho regional do Sesc, 1986. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1986. Cx. 28. 
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ANEXO 45 – Projeto “Recriando suas férias” (DiverSãoPaulo e FériaSesc), 1996. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1996. Cx. 32. 
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ANEXO 46 - Projeto “Recriando suas férias” (DiverSãoPaulo e FériaSesc), 1996, p 1. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1996. Cx. 32. 
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ANEXO 47 - Projeto “Recriando suas férias” (DiverSãoPaulo e FériaSesc), 1996, p 2. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1996. Cx. 32.
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ANEXO 48 - Projeto “Recriando suas férias” (DiverSãoPaulo e FériaSesc), 1996, p 3. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1996. Cx. 32. 
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ANEXO 49 – Encarte de divulgação, 2001. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2001. Cx. 48. 
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ANEXO 50 – Encarte “Programa de Turismo Social”, passeios e viagens, 2006. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2006. Cx. 48. 
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ANEXO 51 - Questionário de satisfação, 2009. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico e textual – Av. Paulista. 2009. Cx. 46. 
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ANEXO 52 - Projeto “Incentivo ao turismo social” de 1978. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Roosevelt. 1986. Cx. 28. 
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ANEXO 53 – Encarte de divulgação Sesc- SP, 2001. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 54 - Encarte de divulgação Sesc- SP, 2001. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 55 - Encarte de divulgação Sesc- SP, 2001. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 56 - Encarte de divulgação Sesc- SP, 2001. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 57 - Encarte de divulgação Sesc- SP, 2001. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 58 - Encarte de divulgação Sesc- SP, 2005. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 59 - Encarte de divulgação Sesc- SP, 2005. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 60 – Encarte “Dicas de Viajem”.  

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 61 – Folheto “Ética do Viajante”. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 62 - Folheto “Ética do Viajante”. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 63 - Folheto “Ética do Viajante” 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 64 - Folheto “Ética do Viajante” 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31.
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ANEXO 65 - Folheto “Ética do Viajante”. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 66 – Encarte “Desafio da Sustentabilidade”, 2008. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 67 – Livreto Sesc-SP e a sustentabilidade sócio ambiental, 2008. 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 68 – Mala direta, “Turista Responsável”, 1998. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 1998. Cx. 45. 
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ANEXO 69 - Folheto “Ética do Viajante”. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 70: Folheto “Ética do Viajante”. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias – Mat. gráfico  – Av. Paulista. 2000-2009. Cx. 31. 
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ANEXO 71 - Questionário de satisfação, 2009. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Av. Paulista. 2009. Cx. 46. 
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ANEXO 72 –  Relatórios de Desempenho, estatísticas de 1988 a 1993. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1994. Cx. 32. 
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ANEXO 73 - Relatórios de Desempenho, estatísticas do ano de 1994. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1995. Cx. 32. 
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ANEXO 74 - Relatórios de Desempenho, estatísticas do ano de 1995. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1995. Cx. 32.
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ANEXO 75 – Correspondência enviada pelo Sesc-CE para o Sesc-SP. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1998. Cx. 32. 
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ANEXO 76- Minuta de correspondência do Sesc-SP ao Sesc-CE. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1998. Cx. 32. 
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ANEXO 77 – Programa de Turismo Social “Caminhando pelo Centro Velho”, 2003. 

 

FONTE: Arquivos Sesc-Memórias – Mat. Gráfico e textual – Av. Paulista. 2003, Cx.45. 



507 

 

ANEXO 78 - Programa de Turismo Social “Arte na Necrópole”, 2006. 

 

FONTE: Arquivos Sesc-Memórias – Mat. Gráfico e textual – Av. Paulista. 2006, Cx.45. 
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ANEXO 79 - Programa de Turismo Social “Caminhada pela Paulista”, 2005. 

 

FONTE: Arquivos Sesc-Memórias – Mat. Gráfico e textual – Av. Paulista. 2005, Cx.45.
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ANEXO 80 – Relatório Programa “FériaSesc”, 1998. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1998. Cx. 32. 
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ANEXO 81 - Relatório Programa “FériaSesc” (continuação), 1998.  

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1998. Cx. 32.
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ANEXO 82 – Encarte de divulgação “FériaSesc”, 1997. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1997. Cx. 32. 



512 

 

 

ANEXO 83 – Documento promocional de 2001. 

 

FONTE: Arquivos do Sesc-Memórias. Material gráfico e textual – Sesc-Paraíso. 1997-2001. Cx. 
32. 
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICO-SOCIAL – STS 

GERÊNCIA DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO – GEDES 
SESC MEMÓRIAS - 2014 

 
O SESC Memórias é um Programa do Serviço Social do Comércio Sesc, 

Regional São Paulo, coordenado pela Gerência de Estudos e Desenvolvimento 
(GEDES), criado com o objetivo de reunir a documentação relativa às atividades do 
Sesc SP, para a formação de um centro de pesquisas sobre a memória da instituição. O 
Sesc Memórias é responsável por coletar, tratar e guardar a documentação produzida e 
acumulada pelo SESC SP.  

Criado em 2006, os procedimentos de trabalho foram estabelecidos com bases 
em consultorias de especialistas nas áreas de organização de documentos, de 
iconografia, de vocabulário controlado, indexação e sistema de recuperação de 
informação e também de história oral.  A partir das consultorias156, a equipe do SESC 
Memórias definiu formas de trabalho, estabeleceu instrumentos de  registros próprios e   
de  áreas de atuação (núcleos), a saber: gráfico-textual, audiovisual, iconográfico, 
tridimensional e construção de Banco de História Oral. Foi criado, ainda o cargo de 
Pesquisador em Ciências Sociais e Humanas, para que os responsáveis pelo tratamento 
documental fossem funcionários, e não equipes terceirizadas. 

Os núcleos de trabalho seguem uma organização arquivística e se subordinam a 
uma ficha única na introdução dos dados. Realiza-se atendimento a pesquisadores 
internos e externos. A digitalização de grandes conjuntos do acervo está em processo de 
realização e são feitas digitalizações por demanda, de acordo com as necessidades dos 
pesquisadores. Ainda não existe um sitio específico para acesso da documentação pela 
internet. 

Além do trabalho com os documentos que já estão sob a guarda do SESC 
Memórias, entendeu-se como necessária a organização da documentação relativa  ao 
Centro de Pesquisa Teatral – CPT, estabelecido no SESC Consolação. Diante do  
volume de documentos produzidos pelo CPT e da especificidade dos figurinos, 
incorporou-se, também, o tratamento, conservação e guarda das indumentárias, trabalho 
sendo realizado por mais dois técnicos do SESC Memórias. 

Ampliando sua a ação e com o objetivo de estabelecer diálogos com 
profissionais responsáveis ou atuantes em diferentes  Centros de Documentação, 
Museus, Arquivos, entre outras instituições similares, são realizados os Encontros Sesc 
Memórias, debates públicos, oficinas e mini-cursos abertos a pesquisadores, estudantes 
e profissionais preocupados com a preservação da memória de distintas entidades, tanto 
públicas quanto privadas. 
          A ação do  SESC Memórias estende-se, ainda, na pesquisa para   a organização de 
históricos das Unidades Operacionais, contextualizando-as em relação ao bairro ou 
cidade onde estão instaladas, bem como no atendimento às  solicitações de material ou 
                                                           
156 Consultoria para análise documental e organização arquivística geral da documentação: Professora 
Dra. Ana Maria Camargo (USP) e Silvana Goulart (empresa Grifo). Consultoria em 
iconografia/fotográfico: Profa. Dra. Solange Ferraz de Lima (USP). Consultoria em História Oral: Prof. 
José Carlos Sebe Bom Meihy (USP). Consultoria em Vocabulário Controlado: Profa. Nair Kobashi 
(USP). 
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levantamento de documentos para  realização de projetos institucionais, atendendo 
demandas de Unidades ou de Gerências da Administração Central. 
 
Coleção SESC Memórias 

Publicações em processo de organização, que abordam programas da Instituição 
ou temas pertinentes à guarda, preservação e disseminação da memória institucional, 
além de discussões amplas, de interesse público, relativas a centros de memórias. 

 
Lançado em 8/05/2014 - As Imagens da imagem do SESC-Contextos de uso e 
funções sociais da fotografia na trajetória institucional, Solange Ferraz de Lima  
 

Em produção 

 Uma Arquitetura da Emoção, Erivelto Busto Garcia 
Memórias Curumim (título provisório), Margareth Park 
UNIMOS - Dimensões de uma utopia, J.C. Sebe Bom Meihy e Suzana Ribeiro 
Teatro SESC Anchieta em 4 Décadas, Alexandre Mate  
        

As características do Sesc Memórias - sua peculiaridade  em relação aos demais 
Programas desenvolvidos pela Instituição -  a especificidade dos procedimentos: 
recolhimento, identificação, higienização, separação de acordo com suportes, entre 
outros, e consequente especialização de espaços de guarda, -  tornam sua ação uma 
experiência inédita no Sesc SP.  
 
Prática de Preservação e Guarda de Documentação Institucional 

Programa de Sensibilização do quadro de funcionários em relação à preservação 
da memória institucional e à importância que cada colaborador tem na construção da 
história do SESC SP. 

Foram realizados quatro encontros entre outubro de 2011 e janeiro de 2012, dos 
quais participaram todas as Unidades Operacionias do estado, num total de 72 
funcionários. A proposta será retomada a partir do 2º semestre de 2012, com novo 
formato, com previsão de continuidade ao longo do próximo ano. Resultou, ainda, no 
Manual SESC Memórias de Prática de Preservação e Guarda de Documentação 
Institucional, disponível no Intrasesc. 

Em 2014 o Programa irá às Unidades, com o objetivo de realizar um novo 
diagnóstico em relação à documentação existente e estreitar os laços com os 
funcionários das Unidades, no sentido de ampliar a consciência da importância da 
guarda dos documentos nos locais onde são produzidos até que possam ser recolhidos 
pelo Sesc Memórias. 
 
Participações e parcerias 

- A criação de Centros de Memórias é uma tendência entre empresas públicas e 
privadas, constitui ponto de preocupação e fomenta discussões públicas apresentadas 
em Seminários, Congressos e outras instâncias para as quais o Sesc  São  Paulo tem sido 
convidado a mostrar a experiência do Programa. Fizemos parte da Rede de Centros de 
Memória Empresarial constituída por empresas como Espaço Memória Itaú Unibanco, 
Centro de Memória J. Macedo, Centro de Documentação e Memória Klabin, Fundação 
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Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento, Centro de Memória BM&FBOVESPA, 
Centro de Memória Bosch, Centro de História Unilever, Memória Petrobrás, Memória 
Votorantim, Centro de Memória Bunge, entre outros.  No ano de 2014, parte da rede 
deu início à criação da Associação Brasileira de Centros de Memória Empresarial, 
processo em andamento. 
 

- No ano de 2011 O Sesc São Paulo foi convidado a participar, como parceiro, 
de um Seminário (realizado em novembro), coordenado pelo Grupo de Trabalho 
Arquivos de Museus e Pesquisa (CNPQ)  do qual fazem parte a Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, o Instituto de Estudos Brasileiros, MAC/USP, MASP, Museu Paulista, 
Fau/USP, entre outros, que têm, entre suas preocupações, a discussão sobre formas de 
preservar seus acervos artístico-culturais, a compatibilização no uso das novas 
tecnologias e acompanhamento de discussões internacionais que buscam criar 
programas de guarda e recuperação de informações, preservação digital, bem como 
procedimentos de acesso democrático via web. Em 2012 o Sesc, por meio do Sesc 
Memórias, passou a fazer parte do Grupo de Trabalho Arquivos de Museus e Pesquisa 
(Grupo CNPQ).  

- Especificamente com a Pinacoteca do Estado de São Paulo também 
estabelecemos uma parceria e realizamos, no Centro de Pesquisa e Formação - CPF* , 
três workshops internacionais: Workshop gestão de vocabulários controlados para 
aplicação em acervos culturais (nov2011),  Workshop Internacional - Desenvolvimento, 
implantação e avaliação de sistemas informatizados de acervos culturais (maio 2013), e 
Gestão de desempenho, sistemas de avaliação e construção de indicadores para museus 
(out 2013), além do Seminário “Sistemas de Informação em Museus” – 2013). 

*Centro de Pesquisa e Formação - Unidade do Sesc São Paulo,  cuja proposta é 
constituir-se em espaço articulado entre produção de conhecimento, formação e difusão.  
 
Sesc Memórias no Sesc São Paulo 

O Sesc Memórias é formado por um quadro de 9 Pesquisadores em Ciências 
Sociais e Humanas, uma Bibliotecária, dois cargos de apoio técnico-administrativo e 
digitalização, uma aprendiz, e uma estagiária. 
  
Diretor Regional -  Danilo Santos de Miranda 
Superintende de Comunicação Social - Joel Naimayer Padula 
Gerente de Estudos e Desenvolvimento – Marta Raquel Colabone/ Gerente Adjunto 
- Iã Ribeiro. / Coordenação Sesc Memórias – Elizabeth Brasileiro 
Equipe 2014 -  Pesquisadores  - Elen Arevalo, Fabrício Ribeiro, Felipe Sabino, 
Gabriela Leal, Magnólia Araujo, Márcio Kawano, Patrícia Quadros, Sergio Silva. 
Bibliotecária – Maria Silvia Manzini (aposentou-se) o cargo está em fase de seleção 
Apoio técnico e digitalização – Daniela Garcia e Mariane Santos. Aprendiz Daniela de 
Souza Carvalho Estagiária Lara Beatriz Dias. 

 
 


