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PREFÁCIO

O turismo não é e nem pode ser visto apenas como uma atividade econômica. É também
uma atividade carregada de signos, representações, resistência e de valores sociais. Mas da
mesma forma que traz o desenvolvimento e o crescimento dos lugares, traz também destruição
da natureza, das comunidades locais e das tradições.
Esta ambiguidade é o ponto de partida para as reflexões, projetos de pesquisa, ensino e
extensão do GEPTEEDL – Grupo de Pesquisa em Turismo, Espaço e Estratégias de
Desenvolvimento Local. Criado em 2010 pelo Prof. Dr. Anderson Portuguez, da Universidade
Federal de Uberlândia, Campus do Pontal, e integrado ao Laboratório de Geografia Humana e
Ensino, o GEPTEEDL tem como objetivo analisar as diversas formas do turismo como
atividade produtiva com foco inicial na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba,
compreendendo suas múltiplas particularidades e dinâmicas formas de uso, apropriação,
produção e ocupação dos espaços.
O GEPTEEDL atendendo as demandas atuais de ensino, pesquisa e extensão possuí uma
equipe multidisciplinar de pesquisadores que buscam no diálogo a troca de de experiências e
metodologias de análise com a preocupação de pensar o turismo como vetor de
desenvolvimento local e de crescimento econômico social sustentável, não somente do ponto de
vista da lógica da natureza mas também do uso equilibrado dos recursos humanos. O homem
como produtor de espaços busca na estrutura social das comunidades interagir e se integrar,
construir uma história, valorizar suas memórias. Esta é uma preocupação presente nos estudos
dos GEPTEEDL. Entender como as comunidades podem construir e permanecer construindo
sua história.
Quatro linhas de investigação abarcam temáticas relacionadas ao turismo, educação,
geografia e gestão sócioespacial: planejamento participativo do desenvolvimento local; turismo
de base local, educação ambiental e cidadania; e, análise e gestão territorial.
Essas quatro linhas permeiam não somente as atividades de pesquisa, mas também as de
ensino e extensão, articulando a base de produção acadêmica do ensino universitário. Na área
de ensino, o GEPTEEDL se propõe a construir as bases de um espaço voltado para as práticas
pedagógicas voltadas para as áreas de Turismo, Educação Ambiental, Educação Patrimonial e
Geografia Cultural.
Na área de extensão foi criado o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Local do
Pontal do Triângulo Mineiro, que abrigará as ações efetivas de extensão do GEPTEEDL até
dezembro de 2013. Em 2011, a principal ação do GEPTEEDL foi a exposição de fotografias
aéreas de Ituiutaba. Para 2012, está previsto outro projeto de extensão com possível
7

financiamento com recursos do Ministério da Educação; e a criação de um banco de dados sobre
a atividade turística na cidade de Ituiutaba em parceria com a Prefeitura Municipal de Ituiutaba
e presidência do Circuito Turístico das Águas do Cerrado.
Além destas atividades, o GEPTEEDL é membro da RIPT - Red Iberoamericana de
Patrimonio Turístico, com sede na Universidad Central de Chile, em Santiago (capital).
Como forma de divulgar as atividades, o GEPTEEDL criou um portal para divulgações
do grupo, além de possuir um perfil na rede social Facebook.
Esta publicação comemora 2 anos de atividade do GEPTEEDL. Alguns leitores podem
vir a pensar: 2 anos e já estão comemorando? O que? Muitas coisas, muitas atividades,
reconhecimento, iniciativa e sucesso como vimos acima. Em apenas dois anos de atividade, o
GEPTEEDL esteve presente em um conjunto de atividades que o tornam, possivelmente, um
dos grupos mais dinâmicos de estudos sobre turismo no Brasil. E não vamos parar por aqui.
Muitas idéias, projetos, livros, encontros estão por vir! E que venham 2012, 2013, 2014.

Boa leitura a todos e a todas!

Prof. Dr. Antônio de Oliveira Júnior.
Vice-Líder do GEPTEEDL – Geografia/FACIP/UFU
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A APLICABILIDADE DAS AEROFOTOGRAFIAS AMADORAS EM ESTUDOS
GEOGRÁFICOS DO TURISMO
Anderson Pereira Portuguez

Introdução

Refletir sobre os temas que se entrecruzam quando se estuda o uso e a ocupação do
espaço turístico é, em primeira instância, um exercício intelectual que pode valer-se das mais
variadas contribuições de ciências afins à Geografia. Do ponto de vista científico, este pensar
requer uma revisita constante aos conceitos básicos que norteiam as discussões inerentes ao
planejamento socioespacial e, neste sentido, muito já se tem feitos nas últimas décadas, pois são
inúmeros os estudiosos que se preocuparam com esta temática.
Neste trabalho, no entanto, partiu-se de outra perspectiva, menos teórica, porém mais
metodológica e pragmática, de modo a permitir um outro olhar que desse elementos para o
planejamento territorial do turismo, assim como de outras atividades que dependem fortemente
do caráter funcional da paisagem.
A aerofotografia amadora será o ponto de partida para as reflexões que ora se apresenta,
sendo simultaneamente, elemento de documentação das atividades técnicas e de pesquisa e,
ainda, uma singela e importante expressão artística. As fotos falam por si só; são textos de
extrema erudição, ricos em contrastes, escalas, cores, luzes, sombras, expressões estéticas e
inclusive revelam vez por outra, sentimentos topofílicos. Têm a propriedade de perpetuar em
imagem, alguns importantes fragmentos da vida coletiva em seu sentido mais amplo. Uma
imagem é capaz de liberar os pesquisadores da racionalidade tradicional e fria, para falar de
outras coisas: de beleza, de afeto, de alguma percepção pessoal, ou seja, das interpretações que
se faz do mundo a partir daquilo que se vê através das lentes de uma câmera.
O presente trabalho tem por objetivo discutir a aplicabilidade das aerofotografias (ou
aerofotos) amadoras à pesquisa geográfica do turismo, apresentando um estudo de caso no qual
esta ferramenta vem sendo utilizada. Para tanto, discutiu-se de início, o conceito de
aerofotografia

oblíqua

amadora,

procurando-se

diferenciá-las

dos

demais

tipos

de

1

aerofotografias (verticais e inclinadas ). Mostrou-se alguns detalhes de suas possíveis
utilizações no âmbito técnico e acadêmico e, por fim, constatou-se que embora existam algumas
obras geográficas que se valeram da técnica de registro de imagens de paisagens com este tipo
1

As fotografias aéreas inclinadas também são conhecidas como oblíquas e são produzidas a partir de
rigorosos critérios técnicos já bem discutidos pelos estudiosos das geotecnologias e pela Engenharia
Cartográfica. As fotografias amadoras das quais se tratou neste trabalho, embora também sejam aéreas e
de tomada inclinada, diferem-se das anteriormente citadas quanto à sua aplicabilidade e principalmente
quanto às técnicas de coleta das imagens.
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de fotografia, estas são publicações raras, antigas e necessitam de novos aportes teóricos e
metodológicos para que possam ser utilizadas pelos planejadores e pesquisadores do turismo.
Nas palavras de Milton Santos (1996), a paisagem é aquele fragmento do espaço que se
vê em um determinado momento histórico desde um plano de observação específico, sendo ela
constituída por suas formas, seus cheiros, seus movimentos, seus sabores, sua temperatura, suas
interrelações, suas contradições e outros aspectos que podem ser capturados pelos sentidos
físicos, intelectuais e emocionais do observador.
Neste sentido, as aerofotos amadoras contribuem com esta percepção, na medida em que
mostram como era esta paisagem no momento em que ela foi fotografada. Evidenciam de quais
elementos naturais e antrópicos ela (a paisagem) era formada, o como suas formas constituintes
se espacializam e de como ocorrem atribuições funcionais e mesmo incoerências entre as ações
humanas responsáveis por sua permanente reinvenção.
No tocante às pesquisas geográficas relacionadas ao turismo, pode-se dizer que as
aerofotos amadoras auxiliam na definição dos recortes territoriais onde ocorrerão os estudos e as
propostas de intervenções mais marcantes, assim como na caracterização dos recursos espaciais
mobilizáveis em favor do turismo (diagnósticos). Estes dados são relevantes para a proposição
de políticas públicas de interesse do setor, tanto enfatizando os aspectos positivos da paisagem,
quanto evidenciando suas limitações e fragilidades.
Convém, no entanto, esclarecer que em nenhuma medida as aerofotos amadoras
substituem as tradicionais aerofotografias de eixo vertical e de eixo inclinado. Ao contrário,
apenas se prestam a complementá-las e, na realidade, propõe-se que quando possível e cabível,
estas sejam utilizadas de forma associada, como forma de se entender melhor o que a natureza
produziu ao longo do tempo em escala geológica e, mais ainda, aquilo que as sociedades
fizeram no decurso de suas gerações.
As fotografias autorais (ou profissionais) não são novidades para a atividade turística. Até
o final da década de 1990, antes do avanço global da internet, os cartões-postais eram
importantes referências para a promoção de pontos turísticos. Shibaki (2010), por exemplo,
investigou o papel desta ferramenta de divulgação na consolidação dos ícones urbanos da
metrópole paulista.
Sobrevôos para registro fotográfico das paisagens para fins de promoção do turismo,
também não são adventos recentes. Na década de 1950 o Estado do Espírito Santo lançou um de
seus primeiros guias turísticos e nele, se vêem diversas aerofotos realizadas para evidenciar o
caráter imponente de alguns atrativos capixabas. No entanto, as fotografias promocionais, que
desde os tempos mais remotos da massificação do turismo brasileiro fazem parte das campanhas
publicitárias, não possuem as mesmas características das que aqui se caracteriza como aerofotos
amadoras. Isto porque, em primeiro lugar, as fotografias publicitárias são produzidas com fins
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comerciais e não acadêmicos e, em segundo lugar, porque as fotografias publicitárias priorizam
a beleza da paisagem, podendo ocultar aspectos de interesse da pesquisa científica.
Atualmente, inclusive, programas de computação permitem o tratamento das imagens de
forma a realçar a atratividade dos pontos turísticos nelas registrados. Por outro lado, as
aerofotografias acadêmicas, ainda que amadoras, prestam-se aos interesses da ciência. Diferem,
portanto, não só em termos de metodologia de tomada, como também na destinação de seus
usos.
Do ponto de vista do planejamento turístico e dos estudos deste setor produtivo, as
aerofotografias amadoras permitem um novo olhar sobre as paisagens dotadas de
potencialidades e inspiram interpretações mais adequadas de uma série de dados que são mais
bem percebidos desde um plano de tomada mais elevado. Com elas, a paisagem pode ser vista
desde um ponto de vista diferenciado, que muitas vezes revela formas socioespaciais que desde
o solo, não dão ao observador, a dimensão exata da exploração dos recursos do espaço.
Neste sentido, o planejamento turístico deve comprometer-se com a manutenção do
equilíbrio ambiental e com a harmonia forma-funcional da paisagem, na medida em que cada
vez mais, os recursos naturais não-renováveis vêm sendo exauridos nas mais variadas escalas e,
ao mesmo tempo, os renováveis vêm sendo explorados de forma muito intensiva, gerando
muitas vezes a simplificação da complexidade ecossistêmica e, assim, condenando grandes
áreas à degradação irreversível de suas potencialidades e de seus recursos.
Nesta perspectiva, acredita-se que o conhecimento gerado a partir das aerofotografias
amadoras, pode interferir de forma mais direta e decisiva, no sentido de motivar reflexões mais
consistentes e críticas sobre as formas de uso e ocupação do espaço e, assim, produzir ações
voltadas para o incentivo ao desenvolvimento turístico de base local e sustentável.

A década de 1990 e a revolução das fotografias amadoras

Nas atividades acadêmicas (pesquisa, ensino e extensão), as fotografias são
frequentemente utilizadas como elementos de comprovação e/ou documentação. Prestam-se a
mostrar em imagens concretas, aquilo que os autores estão a argumentar e, frequentemente,
cumprem muito bem esta função. No caso das Ciências Humanas, no seio das quais se
encontram os estudos geográficos, a imagem tornou-se, gradativamente parte indissociável dos
textos acadêmicos, assim como de relatórios de consultoria, pareceres técnicos e propostas de
planejamento, entre outros documentos.
Esta não é uma tendência recente, até porque, os estudiosos vêem se valendo das
fotografias desde longa data. No entanto, deve-se ressaltar que há uma grande distinção entre a
fotografia documental e a fotografia comum, banal, que nem sempre se presta aos propósitos da
academia. Fotos comuns não respondem a uma metodologia científica que orienta sua
15

elaboração e, sobretudo, sua interpretação2. Ao contrário, fotografias produzidas para fins de
pesquisa são intencionalmente geradas com este fim; cumprem objetivos pré-determinados e
seguem preceitos técnicos bem específicos 3 . Como ensinou Justiniano (2009, p. 187), “o
registro de imagens [...] deve estar previsto no planejamento dos trabalhos”.
Até meados da década de 1980, embora já bastante reconhecidas como um recurso
importante para a documentação de trabalhos técnico-científicos, as fotografias exigiam dos
pesquisadores um pouco mais de trabalho para sua adequada incorporação aos textos. Eram
mais trabalhosas, ocasionalmente caras e para algumas situações, até mesmo incômodas, pois
eram afixadas com cola nos documentos impressos ou datilografados. Em termos estéticos, o
resultado era bastante duvidoso.
Isto mudou radicalmente após as inovações tecnológicas trazidas pela chamada “era
digital”, popularizada no Brasil a partir da década de 1990, quando, segundo Oliveira (2006), a
tecnologia computacional passou gradativamente a integrar a vida das pessoas e, mais ainda, a
práxis dos pesquisadores. Atualmente, os equipamentos de informática se tornaram acessíveis e
de manuseio mais simples. Os editores de textos mais utilizados no mundo admitem a inserção
de figuras (inclusive fotos) no corpo dos arquivos e este fato resolveu o problema estético
mencionado anteriormente.
Foi neste período que as máquinas fotográficas analógicas foram rapidamente
substituídas pelas digitais, que produzem fotos instantaneamente, permitem usos muito mais
amplos, inclusive graças aos diversos programas de tratamento de imagens que surgiram no
mercado. As fotografias digitais são armazenadas em memórias magnéticas ou virtuais,
possibilitam o arquivamento de um grande número de imagens, o que outrora exigia arquivos
físicos que ocupavam espaço, geravam custos altos e se perdiam mais facilmente em função de
agentes ambientais degradadores da qualidade das fotografias.
De acordo com Oliveira (2006), com o passar dos anos, as máquinas portáteis passaram a
permitir a captura de imagens com cada vez mais resolução e qualidade, incluindo efeitos de
tomada, que ampliaram ainda mais as aplicações deste recurso em pesquisas e ações de
planejamento. A função “fotografia” foi incorporada ainda a telefones celulares, GPSs, câmeras
de vídeo e outros portáteis e, desta forma, passaram a ser acessíveis a um número ainda mais
ampliado de cidadãos. Bastam conhecimentos básicos de manejo do aparato fotográfico, para
que as imagens sejam produzidas em grande quantidade e em baixíssimo custo.
2

Evidentemente, uma fotografia comum pode ser incorporada a um trabalho acadêmico, desde que atenda
a alguns pressupostos necessários à sua aceitação como documento. É o caso de fotografias antigas, por
exemplo, que mostram como as paisagens sofreram transformações ao longo do tempo. No entanto, ainda
assim, devem ser muito bem avaliadas para saber-se se é adequada ou não, sua utilização.
3
Um exemplo de preceito refere-se à crescente preocupação com as questões éticas que envolvem
pesquisas com seres humanos, nas quais as fotografias documentam fatos, sem, no entanto, expor os
indivíduos fotografados a situações deprimentes, vexatórias, que lhes tragam desconfortos morais,
econômicos e/ou sociais.
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Já existe no mercado, alguns modelos de máquinas fotográficas portáteis (profissionais,
semi-profissionais e amadoras) capazes de capturar imagens em 3D e podem ainda atribuir
coordenadas geográficas de relativa precisão no ato em que se dá a tomada da imagem. Estes
novos aparatos e recursos tendem a tornar as fotografias de alta resolução cada vez mais
populares, pois se trata de máquinas com preços não proibitivos, embora ainda não acessíveis ao
consumo de massa.
Outro aspecto importante que não se pode ignorar, refere-se à popularização da internet
no Brasil (década de 1990), que contribuiu sobremaneira com este avanço no uso das fotografias
digitais, não só porque permitiu a troca de dados e arquivos em caráter de simultaneidade, mas,
sobretudo, porque surgiram sites e programas de livre acesso cujos conteúdos baseiam-se
fundamentalmente em fotografias aéreas e imagens de satélite. Paiva (2010) citou o mais
emblemático dos exemplos: o Google Earth, que é um programa lançado em 2005 após a
compra da empresa idealizadora (Keyhole, Inc) pela gigante Google. Em sua versão atual, o
programa apresenta um modelo tridimensional da superfície terrestre, construído a partir de
mosaicos de imagens de satélite, fotografias aéreas e GPS 3D. Por ser de fácil operação, o
programa tornou-se bastante conhecido, permitindo desde operações bem simples, como
localizar lugares, a atividades mais elaboradas, como trabalhos a partir de imagens detalhadas
da superfície terrestre.

As aerofografias amadoras

As pesquisas geográficas e cartográficas aplicadas aos estudos do turismo lançaram mão,
historicamente, de diversas técnicas e ferramentas para a representação do espaço, dentre as
quais figuram a aerofotografias verticais, as aerofotografias inclinadas e as imagens de satélites.
Neste sentido, raras foram as vezes em que as aerofotos amadoras figuraram como estratégias
de análise geográfica e/ou cartográfica. Isto talvez porque as fotografias aéreas verticais,
inclinadas e as imagens de satélites permitem muito claramente a análise da organização do
espaço, enquanto as aerofotos amadoras se prestam mais à análise de uma categoria espacial
menos abrangente que o espaço geográfico lato sensu: as paisagens.
De acordo com Disperati (1995), é muito difícil se obter ângulo zero de inclinação do
eixo ótico das aerocâmeras durante a realização aerorecobrimentos. Para que uma fotografia
seja aceita como vertical, este eixo não pode sofrer inclinação superior a 3 graus. Caso supere
este ângulo limite, a fotografia passa ser considerada como inclinada ou oblíqua. Segundo
Oliveira (1988) e Duque e Mendes ((2006), as principais características das fotografias verticais
são:
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a)

As imagens são registradas desde aeronaves fretadas exclusivamente para este

fim, pois se deve seguir um plano específico de vôo, no qual consta a rota, a altitude e as
coordenadas de referência.
b)

A aeronave deve navegar em altitudes pré-determinadas em função do nível de

detalhamento desejado durante todo o vôo.
c)

O eixo ótico da câmera deverá ser orientado de forma que permaneça em

posição fixa, vertical ao terreno e os disparos devem ocorrer em intervalos de tempo
regulares.
d)

Utiliza-se equipamentos altamente especializados e com elevado grau de

precisão. Embora a tecnologia agregada possa variar, via de regra, exige-se mão-de-obra
qualificada para todas as etapas da produção das aerofotos.
e)

As fotografias devem ser tiradas em dias de céu limpo, com ótima luminosidade

e baixa concentração de nuvens, para se evitar o sombreamento (ou encobrimento) de
partes da paisagem;
f)

Permitem a estereoscopia com geração de trabalhos de fotointerpretação com

geração de representações cartográficas de ótima qualidade. Permitem determinação de
escalas e tomada de medidas.
Por sua vez, as aerofotografias inclinadas foram muito bem descritas por Disperati
(1995), segundo o qual, esta é uma categoria de recurso cartográfico que entrou em desuso após
a segunda Guerra Mundial, mas que durante as décadas de 1940 e 1950 figurou como
importante instrumento de mapeamento nos Estados Unidos da América e no Canadá. O autor
realizou um minucioso detalhamento das técnicas de elaboração a e aplicabilidades das
aerofotografias inclinadas e apresentou um interessante balanço bibliográfico sobre este tema
para o período em que sua obra foi publicada.
Com base nas discussões de Disperati (1995) e Duque e Mendes (2006), as principais
características das aerofotos inclinadas são:
a)

As imagens são registradas desde aeronaves (aviões ou helicópteros) também

fretadas exclusivamente para este fim. Também devem seguir um plano específico de
vôo, no qual consta a rota, a altitude e as coordenadas de referência. As rotas também são
traçadas em percursos retos e paralelos.
b)

As fotografias são tiradas, posicionando-se a câmera fotográfica de forma a

obterem-se ângulos entre os planos máximos (vertical e horizontal), sempre com
inclinação superior a 3 graus, de acordo com o objetivo da aerocobertura.
c)

Os disparos são padronizados em intervalos fixos de tempo e o ângulo de

tomada das imagens geralmente é pré-determinado.
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d)

As aerofotos podem ser classificadas como altas ou baixas. Altas, caso parte da

fotografia esteja acima da linha do horizonte e baixas, se toda a imagem estiver abaixo da
linha do horizonte.
e)

Utiliza-se equipamentos altamente especializados, podendo ser semelhantes ou

iguais aos destinados às fotografias verticais.
f)

As fotografias devem ser tiradas em dias de céu limpo, com ótima luminosidade

e baixa concentração de nuvens, para se evitar o sombreamento (ou encobrimento) de
partes da paisagem;
g)

Também permitem trabalhos de fotointerpretação, porém com resultados

distintos das fotografias verticais. A escala diminui para as formas próximas à linha do
horizonte. Porém, são muito ricas em contrastes permitindo ótima base para descrição
visual das paisagens.
Na literatura consultada, não foi possível encontrar uma discussão conceitual consistente
sobre o conceito de aerofotografias amadoras. Em linguagem popular, designa-se de amadoras
as fotografias registradas por não-profissionais, o que não dá indicativos de como deve ser
realizada uma fotografia dotada de qualidade para compor um estudo geográfico, em especial os
relacionados ao turismo. No entanto, alguns aspectos técnicos das fotografias tradicionalmente
utilizadas para mapeamento podem servir de princípios para a realização de aerofotografias
amadoras, orientando sua execução, interpretação e aplicabilidades. Sendo assim, para fins deste
trabalho, considerou-se como características das aerofotografias amadoras:
a)

As imagens são registradas desde qualquer tipo de planador ou aeronaves

(aviões, ultraleves, balões, helicópteros e outros) fretadas exclusivamente para este fim.
Devem seguir um plano específico de vôo, no qual consta a rota, a altitude e as
coordenadas de referência. As rotas não precisam ser traçadas em percursos retos e
paralelos, podendo variar de acordo com o que se deseja representar, ou fotografar.
b)

A aeronave deve navegar em altitudes pré-determinadas, mas o planejamento da

atividade pode prever que em um mesmo vôo, pode-se voar em altitudes diferentes, de
acordo com os objetivos da coleta de imagens.
c)

As fotografias são tiradas por um fotógrafo (mesmo que amador), posicionando-

se a câmera fotográfica de forma a obterem-se ângulos de inclinação média de 30º a 60º
abaixo da linha do horizonte, de acordo com o posicionamento da cena que se deseja
registrar. Trata-se, portanto, de uma decisão arbitrária do fotógrafo. Os disparos são
ocasionais e o que se fotografa depende do julgamento de pertinência do fotógrafo (fig.
1).
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Fig. 1: As aerofotografias amadoras permitem flexibilidade de ângulos
para a tomada de imagem. Permitem a seleção visual direta do que vai ser
fotografado e dispensam preocupações excessivas com a escala.

d) Por tratar-se de uma fotografia amadora, artística; a câmera pode ser bem simples e o
fotógrafo não precisa ser profissional, desde que se respeite o interesse acadêmico no
ato de fotografar. Recomenda-se que as câmeras fotográficas, principalmente as não
profissionais, sejam ajustadas para registros de alta resolução;
e) Permitem trabalhos de fotointerpretação, porém com caráter mais artístico que técnico.
Não permitem a tomada de medidas precisas e determinação de escalas únicas devido às
distorções entre os diferentes planos em que as formas aparecem nas fotos. Assim como
ocorre com as aerofotografias inclinadas, a escala diminui para as formas próximas à
linha do horizonte.
f) São fotografias agradáveis aos olhos, pois se assemelham ao plano de visão humano.
Permitem ótima base para descrição visual das paisagens.
g) Toda fotografia tirada deve possuir um elemento que sirva de “âncora”, de referência
para posterior identificação do local, assim como para coleta de coordenadas
geográficas em solo com uso de GPS, caso este dado seja necessário.
As aerofotos amadoras seguiram basicamente o mesmo caminho histórico descrito
anteriormente referente às fotos panorâmicas tradicionais. No entanto, era uma opção mais rara
entre pesquisadores, pois além dos custos da locação das aeronaves, os equipamentos não
permitiam a visualização das imagens capturadas até a revelação dos filmes. Desta forma, as
tomadas aéreas de fotografias para fins de pesquisa eram verdadeiras apostas, o que foi
superado na atualidade, pois as imagens são imediatamente visualizadas nas telas das novas
câmeras, permitindo o descarte e nova tomada, caso a paisagem não tenha sido adequadamente
registrada segundo julgamento do pesquisador.
Mas as dificuldades técnicas não impediram que pesquisas importantes fossem realizadas
com base, pelo menos em parte, nas aerofotografias amadoras. Ferreira (1989), por exemplo,
realizou um detalhado estudo dos manguezais da baía de Vitória (ES) e, já naquela época, se
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valia desta metodologia para documentação de seu estudo. Outro exemplo que pode ser citado é
o estudo de Portuguez (1995) sobre a turistificação da cidade de Anchieta (ES). Após realizar
um sobrevôo fotográfico para produção de aerofotografias amadoras, o autor escreveu sobre o
modelo de urbanização turística das praias deste município. Ainda este mesmo autor investigou
o impacto do grande capital turístico e do Projeto de Proteção das Tartarugas Marinhas (TamarIbama) na produção dos atrativos turísticos da Praia do Forte, localizada no litoral norte do
Estado da Bahia (fig. 2). Para esta pesquisa, as fotografias aéreas amadoras constituíram a
principal base de análise da organização da paisagem em escala local (PORTUGUEZ, 2000).

Fig. 2: Duas aerofotografias amadoras em utilização associada a uma aerofoto de eixo vertical.

As aerofotografias de eixo vertical podem ser utilizadas para diversos tipos de aplicações
em trabalhos acadêmicos, como foi o caso do exemplo exposto na fig. 2. Ou seja, não se
realizou fotointerpretação por estereoscopia, de forma que a imagem foi incorporada in natura
na montagem fa figura 2. Neste caso, embora o contexto geral da aerofoto vertical seja de fácil
entendimento, alguns detalhes foram complementados pelas aerofotos amadoras. Um exemplo:
o Farol da Praia do Forte é um exemplo de construção, cuja forma arredondada e vertical se vê
facilmente na aerofoto amadora, mas que não é identificável com a mesma tranqüilidade na
aerofoto de eixo vertical, ainda que se reduzisse sua escala.
Aliás, boa parte dos faróis de estruturas altas e arredondadas, padece desta distorção
quando vistas de cima para baixo sem os recursos da estereoscopia. O que se nota mais
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facilmente, no entanto, são as demais construções localizadas em seu entorno. Fotografias
verticais de silos de armazenamento de grãos, quando estes são arredondados, altos e estão
isolados em determinado ponto de propriedades rurais, ocasionalmente oferecem a mesma
dificuldade de imediata identificação, sobretudo se a cor dos mesmos for semelhante a cor do
seu entorno.
Por sua vez, ainda na fig. 2, o complexo hoteleiro é uma construção mais horizontal e por
este motivo é percebido mais facilmente em ambas as tomadas (vertical e oblíqua amadora).
Neste caso, trata-se apenas de oferecer maior detalhamento visual, uma vez que o zoom da
câmera fotográfica permite ao fotógrafo a decisão de oferecer ou não, imagens de detalhamento
de fachadas das edificações. Esta informação pode ser relevante para o estudo do turismo,
sobretudo se as construções geram impactos visuais significativos sobre a paisagem.
Trazendo as discussões para o foco de análise do presente trabalho, os exemplos
anteriormente citados mostram que de fato, as aerofotografias amadoras prestam-se aos estudos
das formas de uso e ocupação do espaço turístico, dão elementos para a realização de
campanhas de sensibilização patrimonial e educação ambiental, assim como para detectar
pontos de fragilidade que podem em algum momento representar ameaças de ordem ambiental
e/ou social para o turismo e o lazer. Neste sentido, o que importa fotografar não é somente a
belezas cênicas, mas sim aquilo que pode de fato servir de base para um adequado entendimento
dos modos de apropriação do espaço em escala local.

Um estudo de caso: Ituiutaba (MG)

No dia 27 de abril de 2011, realizamos um sobrevôo sobre a cidade de Ituiutaba (MG),
assim como sobre algumas bacias hidrográficas de sua zona rural sul, para elaborar um acervo
aerofotográfico amador composto por 30 imagens que, desde então, estão expostas no site do
Grupo de Estudos e Pesquisa em Turismo Espaço e Estratégias de Desenvolvimento Local
(GEPTEEDL4), mantido pelo Curso de Geografia do Campus Pontal da Universidade Federal
de Uberlândia. Da zona urbana, registramos 14 imagens ao passo que na zona rural, registramos
15. A exposição conta ainda com um mosaico bônus com 4 aerofotografias de Ituiutaba
montadas de forma a dar uma amplo panorama da área central e periférica da cidade.
Ituiutaba é um Município localizado na Mesorregião Geográfica do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba, a cerca de 690 km de Belo Horizonte, a capital do Estado de Minas Gerais e a
150 km de Uberlândia, principal centro urbano regional. Possui 2.694 km2 e população de
97.159 habitantes (IBGE, 2010 5 ). Ituiutaba vem se projetando como um dos municípios de
economia mais dinâmica do Triângulo Mineiro. 95,8% de sua população vive no centro urbano,
4
5

GEPTEEDL – Disponível em https://sites.google.com/site/gepteedl/.
Disponível em http://www.ibge.gov.br. Acessado em 18 de outubro de 2011.
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onde segundo Freitas e Portuguez (2011), as atividades comerciais, industriais e de serviços
constituem a base econômica da cidade. Para estes mesmos autores, em seu meio rural, o plantio
de cana-de-açúcar e as pastagens se mostram como as atividades produtivas mais expressivas,
como se observa na fig. 3.

Fig. 3: a cidade e os canaviais. Ituiutaba vem se consolidando como destino de muitos
investimentos do grande capital agroenergético. A aerofotografia amadora mostra de forma
bastante clara o papel que o agronegócio desempenha na paisagem.

O vôo para a aerocobertura foi planejado durante 15 dias e após a sua fase de
organização, foi realizado dia 27 de abril de 2011, entre 10:30h. e 11:30h., em uma aeronave asa
fixa, modelo Piper Cub JIII, que sobrevoou Ituiutaba a uma altitude média de 3.500 pés (500
m), o que permitiu elaborar aerofotografias em alta resolução e de boa cobertura paisagística.
Depois de realizado o vôo, as fotografias foram armazenadas em meio digital, identificadas e
posteriormente disponibilizadas para uso e consultas.
Na sequência, seguem três exemplares do acervo exposto, que mostram diferentes
funcionalidades da paisagem tijucana6:

6

Tijucano é o nome popular atribuído aos nascidos em Ituiutaba. Trata-se de uma referência ao rio
Tijuco, o mais importante do município.
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Fig. 4: Aspecto geral da área urbana. Nota-se claramente as áreas de ocupação mais
antiga e os novos loteamentos (a direita). Nos bairros centrais já se vê os primeiros
edifícios que denotam uma tendência de verticalização de alguns setores da cidade.

Figs. 5 e 6: Aspectos da zona rural sul do município. Na aerofotografia à esquerda, vê-se que os grandes
plantios de cana-de-açúcar avançam sobre as áreas de pastagens formando extensas áreas destinadas à
agroenergia. À direita, trecho do leito do rio da Prata, que faz a divisa sul do município, onde os bosques
de Cerrado resistem ao avanço do grande capital rural.

De acordo com Portuguez e Oliveira (2011), Ituiutaba é a maior cidade do Circuito
Turístico Águas do Cerrado, criado pela Secretaria de Turismo de Minas Gerais para dinamizar
esta atividade no Pontal do Triângulo Mineiro. Este circuito tem como principais atrativos o
bioma do Cerrado, os contrastes geomorfológicos regionais, as cachoeiras e os lagos artificiais
das bacias dos rios Prata, Tijuco e Paranaíba. A fig. 7 apresenta este e os demais circuitos
existentes no entorno de Ituiutaba.
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Fig. 7: Regionalização do Turismo no Pontal do Triângulo Mineiro.
Fonte: Portuguez e Oliveira (2001, p. 258).

Conhecer (e descrever) os arranjos paisagísticos e os atrativos regionais é de fundamental
importância para as ações de planejamento, pois os agentes sociais de desenvolvimento do
turismo muitas vezes não têm a visão do todo proporcionado pelas aerofotografias amadoras.
Embora Ituiutaba seja a maior cidade do circuito, até a presente data, não há um único produto
turístico consolidado no município e, após a realização do sobrevôo, iniciou-se na Universidade
Federal de Uberlândia um projeto de pesquisa que pretende propor o turismo rural e o
ecoturismo como alternativas de renda para as propriedades rurais localizadas na bacia
hidrográfica do Ribeirão São Vicente. Será esta proposta a primeira tentativa de roteirizar o
lazer e o turismo em escala municipal, que ocorre atualmente de forma espontânea (FREITAS e
PORTUGUEZ, 2011).
Como se vê neste exemplo, está-se a falar de uma ferramenta interessante para o trabalho
dos planejadores municipais e para a promoção de novos destinos turísticos. Obviamente não
permitem mapeamentos de precisão, porém são ricas em contrastes de formas e funções, que
podem ajudar a definir não somente as áreas mais adequadas para o desenvolvimento turístico,
como também o segmento de mercado para o qual a cidade pode dedicar esforços e
investimentos.
Convém então, citar duas outras possíveis aplicabilidades destas imagens: seu uso
conjunto com mapas e sua transformação em figuras inspiradas nas ortofotocartas. Estas duas
aplicabilidades vêm sendo empregadas em duas pesquisas do GEPTEEDL. A primeira, já
citada, refere-se à criação de um roteiro de turismo eco-rural para a bacia do Ribeirão São
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Vicente. A segunda refere-se ao diagnóstico de áreas públicas adequadas para o incentivo ao
lazer, sobretudo para populações de baixa renda.
A figura 8, a continuação, mostra uma representação cartográfica da cidade de Ituiutaba
(MG), onde se localizou (a título ilustrativo) duas obras executadas pelo poder público visando
a melhoria da qualidade de vida da população local. Na figura é possível observar que as
aerofotos amadoras foram incluídas para contribuir com a nitidez do mapa, trazendo mais
possibilidades de leitura das informações, sobretudo por parte dos cidadãos, que nem sempre
sabem manusear e interpretar mapas. Destacou-se na figura, a foto do bairro Residencial Canaã,
foco de uma das pesquisas anteriormente citadas.

Fig. 8: As aerofotografias amadoras podem ser utilizadas juntamente com mapas,
para auxiliar na sua interpretação.

Interessante observar que no caso da área de moradias populares, a aerofoto cumpre,
inclusive, uma função complementar ao próprio mapa, pois como se trata de um bairro muito
novo (inaugurado em parte em 2011), ele ainda não consta nas bases da Prefeitura, estando,
portanto, fora da figura que foi elaborada com base nos dados existentes em 2010. A fotografia
neste caso incorporou um dado recente, agregando conteúdo ao próprio mapa.
A figura que segue, também do bairro Residencial Canaã, mostra que as aerofotografias
amadoras podem ainda, servir de base para a descrição de dados espaciais que se deseja destacar
na paisagem. Põem em perspectiva determinados aspectos, tais como: o arruamento, a divisão
das quadras e até mesmo a localização individualizada de edificações. Esta possibilidade é
bastante interessante quando se pensa na espacialização de formas e funções da paisagem
turística.
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Fig. 9: tratamento digital de fotografias aéreas inclinadas para fins de planejamento.

Embora estas aerofotografias não se prestem à elaboração das ortofotos tradicionais,
pode-se com elas, elaborar figuras inspiradas na metodologia de produção das ortofotocartas
com descrições temáticas de grande interesse, por exemplo, para o desenvolvimento de políticas
de lazer. No caso do turismo, permitem a localização de hotéis, restaurantes, praças, áreas
verdes, pontos turísticos e equipamentos de interesse do setor.

Para concluir

Como se observou ao longo deste trabalho, há de fato inúmeras aplicabilidades
acadêmicas para as aerofotografias amadoras, sobretudo em pesquisas geográficas, nas quais a
paisagem figura como uma das categorias de análise mais importantes. É o caso, por exemplo,
da Geografia do turismo, que podem ter nas aerofotografias, uma das bases fundamentais de
investigação das formas de apropriação, uso e ocupação do espaço.
No entanto, mesmo no seio da Geografia, são raros os estudos que tratam da metodologia
de elaboração e uso das fotografias aéreas amadoras. Embora o atual momento de avanço e
popularização da tecnologia computacional favoreça a produção da ferramenta descrita neste
trabalho, são poucos os geógrafos que a utilizam de forma sistematizada, em parte devido ao
desconhecimento de sua aplicabilidade, mas também em parte devido ao custo relativamente
elevado que envolve a geração das imagens.
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É necessário incentivar, neste caso, as discussões sobre esta ferramenta, que em nenhum
momento deve substituir as aerofotografias verticais ou inclinadas e as imagens de satélite.
Trata-se apenas de uma contribuição a mais, que além de aportar tecnicamente com os estudos
dos espaços turísticos, dão aos trabalhos um aroma artístico singelo e agradável aos olhos.
Os estudos que vêm sendo realizados em Ituiutaba (MG) pelo GEPTEEDL são exemplos
da viabilidade de uso destas fotografias. Servem tanto para as investigações empreendidas no
meio urbano, quanto no rural, complementando o conteúdo de outras fotografias, mapas e
gerando figuras de representação da paisagem de fácil interpretação e uso.
Forte nestes argumentos, finalizamos esta reflexão propondo que novas investigações
sobre espaços turistificados sejam realizadas valendo-se desta ferramenta, não só para difundila, mas, sobretudo, para ampliar as discussões sobre ela.
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NATUREZA, CULTURA E TURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Giovanni de Farias Seabra

O turismo em unidades de conservação

O presente trabalho é uma análise das implicações do turismo nas transformações
socioeconômicas e culturais ocorridas na Região Central do Estado da Bahia, em função da
criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina em 1985. Após a inauguração do P. N.
Chapada Diamantina houve desencadeamento de mudanças significativas no modelo econômico
regional, devido às inovações no espaço geográfico para implantação do turismo rural e
ecológico. Inicialmente refratário à manutenção das populações tradicionais nas unidades de
conservação de uso restrito, como os parques nacionais, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA passou a admitir a presença das comunidades
tradicionais no interior dos parques nacionais. Atualmente o Instituto Chico Mendes para a
Conservação da Natureza, órgão da administração federal responsável pela gestão de áreas
protegidas mantém as comunidades no interior dos Parques Nacionais exercendo atividades
econômicas de baixo impacto ambiental, entre elas o turismo, e também auxiliando no
monitoramento ambiental.
As mudanças socioeconômicas vinculadas ao turismo possibilitaram a inclusão social de
parte das comunidades tradicionais, cujos membros das famílias trabalham em atividades de
recepção ao turista, guias, serviços nos hotéis e pousadas, disponibilizando e adaptando as
residências para acomodação dos visitantes. Como objeto de discussão e análise, priorizamos as
atividades turísticas inclusivas desenvolvidas em duas comunidades tradicionais: os garimpeiros
da Vila de Igatu e os agricultores do Vale do Pati.
O Ministério do Turismo do Brasil define o Turismo Rural como o conjunto das
atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária,
agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural
da comunidade (MTur, 2010). Este segmento de lazer e entretenimento ocupa um lugar de
destaque no cenário turístico brasileiro, sobretudo devido à peculiar distinção da zona rural em
relação às áreas urbanas, evidenciado na produção diferenciada do espaço geográfico e no modo
de vida da população residente. Na sua forma original o turismo rural é constituído de estruturas
eminentemente campesinas, rústicas e rudimentares, proporcionando ao visitante o contato com
as atividades e equipamentos rurais e com a natureza. O interesse do viajante pelo destino rural
reside na combinação dos elementos que compõem a paisagem rural, envolvendo os aspectos
naturais, o patrimônio cultural e as atividades agropecuárias. Junto a estes elementos são
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incorporados equipamentos de lazer e recreação, restaurantes, pousadas, hotéis e melhoria das
vias de acesso para maior comodidade do turista.
No Parque Nacional da Chapada Diamantina, e área do entorno, as modalidades turísticas
denominadas turismo rural e ecoturismo ocorrem simultaneamente, no mesmo espaço
geográfico. Nesse cenário, os visitantes optam por conhecerem as atividades rurais
desenvolvidas nas pequenas, médias e grandes propriedades, associadas a diferentes
modalidades de lazeres e recreação. Também podem vivenciar os hábitos e conhecer os sistemas
produtivos simples das comunidades rurais tradicionais, em contato íntimo com a natureza.
Aqui diferenciamos o turismo rural de base comunitária e o turismo no espaço rural
propriamente dito. No turismo rural comunitário os turistas são recepcionados pelas famílias
campesinas e usufruem da vida cotidiana, conhecendo a cultura local e se utilizando dos
equipamentos rurais simples, para acomodação e lazer. Por outro lado, o turismo no espaço rural
tem como principal produto as empresas rurais, onde os turistas são recebidos e acompanhados
pelos funcionários da empresa e acomodados em unidades hoteleiras. Nestes hotéis-fazendas
são oferecidos aos visitantes demonstrações de algumas atividades rurais, como criatório
animal, áreas de cultivo e atividades não rurais de lazer, como jogos, pescarias, passeios de
barcos e curtas caminhadas monitoradas nos campos cultivados, pomares, áreas de criatório
animal e nas reservas florestais. Muitas dessas fazendas implantaram dentro dos limites da
propriedade as Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN‟s, destinadas à preservação
ambiental e ao turismo ecológico (SNUC, 2000).
O presente trabalho é resultado da pesquisa, em nível de mestrado, doutorado e estágio
pós-doutoral, desenvolvida no Parque Nacional da Chapada Diamantina, localizado na Região
Central do Estado da Bahia, Brasil.
Conceitualmente, a zona-núcleo de uma Reserva Biológica deve abranger uma unidade
de conservação com rigor máximo na sua proteção. A Região da Chapada Diamantina é parte
integrante das Reservas da Biosfera do Cerrado, da Caatinga e da Cadeia do Espinhaço
(ICMbio, 2006). Os três diferentes biomas reunidos na mesma região justificam a importância
de sua preservação ambiental. Os relatos e resultados a seguir, compreendem uma síntese
histórica da Chapada Diamantina e o período de implantação do turismo, compreendido entre
1987 e 1998, bem como o monitoramento e aferimento dos resultados alcançados nos
segmentos ecoturismo e agroturismo nos anos que se seguiram até o início de 2012.
Consoante outras unidades de conservação brasileiras de uso restrito, o Parque Nacional
da Chapada Diamantina mantém em seus domínios territoriais atividades econômicas
tradicionais, como agricultura, pecuária, exploração floresta e mineração. Contudo, o P. N.
Chapada Diamantina cumpre parcialmente a sua finalidade como unidade de conservação, com
fins de preservação dos recursos naturais, culturais e ecológicos, bem como propiciando o
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desenvolvimento do agroecoturismo, oportunizando novas rendas e ascensão social da
população tradicional.
O Parque Nacional possui 152.000 hectares de área total contendo relevo acentuado,
clima úmido e cobertura vegetal diversificada e exuberante. A estação chuvosa curta é alternada
com períodos de secas prolongadas. A pluviosidade local varia de acordo com a altitude, com
índices pluviométricos entre 600 e 1600 anuais. Esses fatores são os principais responsáveis
pela ocorrência de diferentes ecossistemas e riqueza da biodiversidade, caracterizando a unidade
de conservação como refúgio ecológico (Ab‟ Sáber, 1988).

Figura 1. Parque Nacional da Chapada Diamantina, Estado da Bahia, Brasil. Fonte: MMA/ICMbio, 2006.

O turismo da Chapada Diamantina é centrado nas comunidades tradicionais de
garimpeiros e agricultores residentes no interior do Parque Nacional e no entorno imediato,
tangencial à linha demarcatória da unidade de conservação. A exploração do diamante foi
responsável pela ocupação da região da Chapada Diamantina, tendo como suporte a agricultura
em pequenas propriedades e a pecuária extensiva. Embora a atividade garimpeira tenha sido
reduzida significativamente, são ainda encontrados garimpeiros artesanais em Palmeiras,
Lençóis, Mucugê, Andaraí e Igatu, mas em pequena escala.
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O agroecoturismo tem como premissas básicas: a recepção e hospitalidade por parte dos
pequenos proprietários rurais em seus estabelecimentos; a apresentação das atividades
agropecuárias cotidianas e acompanhamento dos membros das famílias rurais nos roteiros e
visitas aos atrativos turísticos. Há também uma forte demanda turística nas fazendas situadas no
entorno do Parque Nacional, a exemplo da Gruta Pratinha, no Município de Iraquara, a Gruta
Azul, no Município de Redenção e a Gruta do Poço Encantado, no Município de Itaetê, onde os
turistas visitam as cavernas, sítios arqueológicos, rios, lagos, cachoeiras, passeios eqüestres,
além de utilizar equipamentos para acomodação, refeição e recreação.
Destacamos neste trabalho as atividades de mineração do diamante, responsável pela
denominação “Chapada Diamantina”, e a agricultura de base familiar. Ambas as atividades
econômicas, direta e indiretamente, foram incorporadas ao Sistema Turístico Chapada
Diamantina. Como ilustração, evidenciaremos dois grupos sociais comunitários: os garimpeiros
da Vila de Igatu e os agricultores do Vale do Pati (Seabra, 1998).
Os dois povoados possuem, respectivamente, efetivos populacionais de 400 e 150
habitantes. Como conclusão, apresentamos os resultados da implantação do turismo rural de
base comunitária, com ênfase no agroecoturismo, no interior da unidade de conservação. A
metodologia para desenvolvimento deste trabalho teve caráter participativo, com envolvimento
direto da população residente nas fases de inventário, diagnóstico socioambiental, e implantação
dos roteiros e equipamentos turísticos. Tal procedimento serviu de suporte ao zoneamento
ambiental e elaboração do plano de manejo socioambiental, contendo pontos, trilhas e roteiros
turísticos rurais e ecológicos.
As atividades desenvolvidas nas unidades de conservação são normatizadas pelo plano de
manejo, mecanismo indispensável para o gerenciamento das áreas federais protegidas. No ano
2000 o Governo Federal do Brasil aprovou a Lei 9.985, instituindo o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – SNUC, com o objetivo de compatibilizar o uso dos recursos
naturais com a preservação do patrimônio natural e cultural, “protegendo as comunidades
tradicionais, respeitando e valorizando a sua cultura e promovendo-as social e economicamente”
(Brasil, 2000). Para garantir a integridade da população residente o turismo comunitário é
promovido, enfatizando-se o ecoturismo e o turismo rural, incentivando a educação ambiental e
a recreação em contato com a natureza.
A criação do Parque Nacional impulsionou a decadente economia regional, sobretudo ao
propiciar outros rendimentos à população órfã da mineração, através da atividade turística. Com
a introdução do turismo na Chapada Diamantina, houve melhoria das rodovias, construção de
aeroporto, hotéis e pousadas, proteção do patrimônio arquitetônico e instalação de várias
organizações não governamentais para preservação da natureza e implantação de projetos
sociais. Foram também criadas na região as associações de guias, para normatização dos
procedimentos adotados pelos condutores de turismo.
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Na Vila de Igatu existem atualmente seis pousadas com conforto razoável e capacidade
para receber 200 visitantes. Também são encontrados alguns pequenos restaurantes e área de
camping. No Vale do Pati, seis famílias de agricultores recebem regularmente grupos de
turistas, oferecendo pernoites, refeições e roteiros turísticos no interior do vale. Nas cidades de
Lençóis, Mucugê, Ibicoara e no Povoado do Capão estão disponíveis dezenas de hotéis,
pousadas e restaurantes para atendimento ao turista mais exigente.
Os objetivos do SNUC são pautados nos princípios da sustentabilidade ecológica,
cultural, econômica e social. O turismo sustentável é então inserido através da implantação de
programas de turismo ecológico e rural, então denominado agroecoturismo. De acordo com o
Art. 2º, Inciso I, do SNUC, entende-se por Unidade de Conservação:
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção.
O termo unidade de conservação, portanto, é usado para definir áreas protegidas legalmente
constituídas pelo Poder Público, para garantir todos os componentes e processos que fazem parte dos
sistemas naturais. Entre os objetivos de criação das Unidades de Conservação também está previsto a
proteção do patrimônio histórico-cultural, ou mesmo o modo de vida das populações tradicionais,
favorecendo o uso sustentável dos recursos naturais. Os parques nacionais são unidades de conservação
de uso restrito, cujo objetivo básico é a preservação dos ecossistemas naturais, possibilitando a realização
de pesquisas científicas, atividades educacionais e o turismo ecológico.
Criado em setembro de 1985 com o objetivo de proteger os ecossistemas da Região Central da
Bahia, Brasil, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, além de cumprir a sua finalidade como unidade
de conservação, permite o desenvolvimento de atividades econômicas com baixo impacto em seu interior.
Enfatizamos o uso sustentável dos recursos naturais no interior do Parque Nacional e área do entorno,
principalmente o turismo agroecológico, cujos principais atrativos consistem em áreas de garimpo do
diamante, a agricultura familiar, monumentos naturais e refúgios ecológicos.
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Figura 2. Vila de Igatu, Município de Andaraí, Bahia.

Figura 3. Pousada na Vila de Igatu, Município de Andaraí, Bahia.
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O agroecoturismo consiste em uma viagem solidária e responsável, dirigida às áreas rurais, onde
se desenvolvem atividades agropecuárias e alojamento nas residências dos moradores, incluindo-se
durante a visitação os atrativos naturais. O turismo assim concebido, envolvendo diretamente as
comunidades tradicionais, tem como objetivo preservar o meio ambiente e a cultura, promovendo o bem
estar dos povos locais, especialmente os mais humildes e excluídos social e economicamente. As
intervenções dos garimpeiros e agricultores de base familiar no meio natural transformaram a paisagem
em meio ambiente cultural, e este em produto turístico. Essas evidências são observadas cotidianamente,
nos hábitos e costumes dos moradores da Vila de Igatu e dos agricultores do Vale do Pati.

Marco teórico

Os Parques Nacionais são unidades de conservação criadas por Decreto Federal com a finalidade
de conciliar a preservação dos atributos excepcionais da natureza com a sua utilização para fins
educacionais, recreativos e científicos. A intensificação do consumo nas últimas décadas incentivou a
exploração dos recursos naturais e, conseqüentemente, aumentando a pressão sobre as áreas naturais.
Como resposta a essas ações, governos de diversos países criaram as unidades de conservação, com o fim
de resguardar os habitats naturais das constantes intervenções humanas. Dessas áreas, julgam-se os
parques nacionais as mais importantes, por suas dimensões territoriais, os bancos genéticos existentes e a
administração federal a que estão submetidos (Seabra, 2001).
Existem atualmente 65 parques nacionais no Brasil, sendo que em sua maioria são encontrados
grupos comunitários residentes no interior da área protegida. É uma prática comum nos parques nacionais
do Brasil, os moradores oferecerem uma infraestrutura básica necessária para acolhimento e
acompanhamento dos visitantes.
Aos objetivos iniciais da criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina foram acrescidos a
educação ambiental e o turismo. Em síntese, o sistema turístico implantado tem base comunitária e é
sustentado no turismo rural e no ecoturismo.
A Chapada Diamantina é uma tradicional área de exploração diamantífera que, com o passar dos
anos, vivenciou ciclos econômicos diferenciados. As riquezas exploradas foram representadas
ciclicamente pelo diamante, as florestas, a cultura cafeeira, a pecuária extensiva e o turismo. A pecuária, a
agricultura irrigada e o turismo são atualmente as principais atividades econômicas da região.
O êxito obtido com programa de uso turístico no Parque Nacional da Chapada Diamantina deve-se
ao reconhecimento do valor patrimonial contido na história e a cultura dos garimpeiros e agricultores. As
intervenções desses grupos tradicionais no meio natural transformaram a paisagem em meio ambiente
cultural (Seabra, 1998). Esse é um aspecto da maior importância a ser considerado no momento de
criação de uma unidade de conservação, e na elaboração e execução do plano de gestão ambiental, e nele
inserido o uso turístico dos recursos naturais e patrimoniais.
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A questão do método

A metodologia para desenvolvimento deste trabalho teve caráter participativo, com
envolvimento direto da população residente nas fases de diagnóstico físico-biótico e
socioeconômico. Tal procedimento serviu de suporte ao zoneamento ambiental e elaboração do
plano de manejo socioambiental, contendo pontos, trilhas e roteiros ecoturísticos. Como
resultado, apresentamos um plano de manejo e de gestão participativa da Unidade de
Conservação.
A síntese das informações obtidas permitiu definir o zoneamento ambiental, para
normatização e utilização sustentável dos recursos naturais e do patrimônio cultural, como
também a implantação de atividades turísticas e recreativas (Seabra, 1998).
Para alcançar os objetivos inerentes à análise ambiental integrada é de fundamental
importância a realização dos diagnósticos físico-bióticos e sócio-econômicos da área pesquisada
(Seabra, 2009).
O diagnóstico do meio físico e biótico considera as variáveis ambientais expressas através
de conteúdos científicos específicos a exemplo da climatologia, hidrologia, geologia,
geomorfologia, pedologia, botânica, zoologia e oceanografia. Como o meio ambiente
compreende ecossistemas cujos elementos atuam em reciprocidade em um permanente processo
dinâmico ambiental, a leitura da paisagem insere-se num contexto amplo e integrado, segundo o
conhecimento desenvolvido nas demais ciências que participam da pesquisa ambiental.
O diagnóstico sócio-econômico compreende a elaboração de um perfil atualizado sobre a
área de estudo, considerando-se vários aspectos do processo de ocupação e modos de produção
apresentando, a partir de condições sociais determinadas, as principais tendências de uso do
espaço, suas formas de produção e os modos de vida a elas associados. Estas relações sociais de
produção se manifestam integralmente no uso e ocupação do espaço, acarretando conseqüências
de caráter ambiental e socioeconômico.
O procedimento metodológico incluiu revisão bibliográfica, cartográfica, análise de
imagens de satélite e coleta de dados in loco, informações obtidas em pesquisa de campo, como
também entrevistas e relatos de moradores, principalmente nas comunidades tradicionais de
garimpeiros e agricultores.
As informações sobre a realidade local são ordenadas de modo a se integrar aos demais conteúdos
inerentes ao diagnóstico físico-biótico, formando um quadro coerente entre as relações sociais e o
ambiente natural no qual operam. Em geral, o tempo reservado aos diagnósticos ambientais é restrito,
visto que na maioria das vezes obedecem a cronogramas políticos e limitações de ordem econômica. Os
recursos destinados à questão ambiental são infinitamente menores àqueles direcionados à produção de
bens para o mercado de consumo. Conseqüentemente, nem sempre é possível detalhar com profundidade
a realidade pesquisada, cabendo a indicação de alguns elementos visíveis para, a partir deles, realizar
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incursões nos domínios do ambiente em questão. Ainda que os indicadores pareçam isolados da
organização social, os mesmos possuem ligações entre si, correspondendo a uma realidade abrangente e
interligada.

O turismo comunitário no Parque Nacional

Em janeiro de 1987 iniciaram-se os trabalhos de pesquisa no Piemont da Chapada
Diamantina, enfatizando-se o estudo geomorfológico, com destaque no levantamento
espeleológico da região calcária. Os resultados foram apresentados com a conclusão da
Dissertação de Mestrado, no ano de 1991, na qual constava uma proposta de uso sustentável das
cavernas encontradas. Os trabalhos prosseguiram em nível de doutorado, até a finalização da
pesquisa, com a apresentação de um Plano de Gestão Integrada para o Parque Nacional da
Chapada Diamantina, no qual estava prevista a permanência da população residente no interior
do Parque nacional e de suas atividades agrícolas de subsistência, e como atividade
complementar o turismo ecológico (Seabra, 1998). Nos primeiros 12 anos foram realizadas
inúmeras viagens à Região. Em muitas delas os autores coordenaram a visita de vários grupos
para a prática de ecoturismo, com a participação direta da população residente.
Distante 12 quilômetros da Cidade de Andaraí, a Vila de Igatu foi erguida no século XIX,
durante a descoberta do diamante na Chapada Diamantina. O legado cultural é materializado nas
habitações tradicionais dos garimpeiros, as tocas, com aproveitamento da rocha guarnecendo
flancos, piso e teto e fechamento da abertura frontal com paredes em pedra seca. A riqueza do
povoado à época pode ser constatada pela existência de edificações suntuosas em estilo colonial
e neocolonial construídas pelos donos das lavras diamantinas. No auge da produção
diamantífera, Igatu chegou a ter trinta mil habitantes.
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Figura 6. Zoneamento Ambiental do Parque Nacional da Chapada Diamantina.
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Na década de 1930, o povoado possuía rede elétrica, linha telefônica e sistema de
esgotamento sanitário. Eram freqüentes os bailes animados pela filarmônica local. Com a
redução da produção diamantífera nos anos 1960, o garimpo instalou-se nas residências,
revolvendo os quintais e derrubando as paredes das casas. A atividade garimpeira chegou a
ocupar o antigo cemitério de Igatu. Nas covas, punhados de diamantes jaziam entre ossadas,
pregos e madeiras apodrecidas (Seabra, 2001).
Atualmente Igatu possui 400 habitantes, entre descendentes dos garimpeiros, e novos moradores
que construíram no povoado a segunda residência, pousadas, mercearias, restaurantes e pequenas
operadoras de turismo. Iniciado o ciclo econômico do turismo, surgiram oportunidades de renda para os
residentes, prestando serviços de hospedagem, gastronomia, habilidades manuais e guias. As pousadas,
operadoras e alguns moradores possuem equipamentos de informática, com acesso a internet. Outros
acessam a web por meio da lan house de Igatu. Contratação de guias e outros serviços turísticos
disponíveis na vila podem ser efetuados através do correio eletrônico, telefones fixos e aparelhos
celulares.

As trilhas e caminhos utilizados pelos turistas foram abertos pelos garimpeiros e
conduzem às antigas áreas de garimpo, com suas represas, canais, pontilhões, muros de
contenção e tocas dos mineiros, constituindo importantes atrativos turísticos.
O Vale do Pati está situado no coração do Parque Nacional, após uma sucessão de serras e
vales, distante 18 km de Andaraí. O Pati possui uma população de 150 habitantes e o acesso é
feito a pé, através das trilhas que servem de ligação entre o Povoado do Pati, e a Cidade de
Andaraí e os povoados de Guiné e Capão, situados no entorno do Parque. A comunidade de
patizeiros é integrada por lavradores dedicados aos roçados de mandioca, milho, feijão, banana
e cultivo de café, e atualmente na hospedagem ao turista.
As novas ruralidades na Chapada Diamantina devem-se também ao fluxo considerável de
profissionais liberais, vindos de toda parte do País e do exterior, ocupando sítios e casas em
Lençóis, Capão, Igatu e Mucugê. Boa parte dos novos moradores construiu pousadas, casas
comerciais, serviços turísticos e participam de movimentos pró-natureza via ONGs. Em razão
do boom turístico o aumento populacional das cidades e povoados foi considerável nos últimos
anos. Consequentemente, o Sistema Turístico Chapada Diamantina ampliou a oferta de imóveis
residenciais, loteamentos, melhoria de estradas e a construção do Aeroporto Coronel Gregório
de Matos, no Município de Lençóis.
Transformados em guias turísticos ou operadores diretos ou indiretos do turismo,
garimpeiros, agricultores e seus familiares agregam valor ao trabalho, obtendo maiores
rendimentos com o novo modelo econômico baseado no turismo.
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Figura 4. Vale do Pati, Parque Nacional da Chapada Diamantina.

Figura 5. Pousada familiar no Vale do Pati, Parque Nacional da Chapada Diamantina.
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Figura 8. Parque Nacional da Chapada Diamantina. Trilhas e Pontos Turísticos. Fonte: Seabra, 1998.
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Considerações finais

No ano de 1985 o Governo Federal do Brasil criou o Parque Nacional da Chapada Diamantina,
com o objetivo maior de preservação dos ecossistemas naturais e o patrimônio geológico-geomorfológico.
Desde meados do século XIX a Chapada Diamantina tornou-se uma importante área produtora de
diamantes, da qual restam praticamente escombros da lavra diamantina. Nessa área vivem, há décadas,
centenas de famílias, cuja subsistência depende dos recursos locais, como a exploração do diamante, a
pequena produção agrícola e, mais recentemente, o turismo.
Ao longo de 24 anos, acompanhando as transformações socioeconômicas e etnoculturais nas
comunidades tradicionais do Parque Nacional da Chapada Diamantina e seu entorno, observamos
diferentes formas de uso econômico introduzidas no espaço rural, e entre elas o agroecoturismo.
Inseridos no sistema turístico, os garimpeiros da Vila de Igatu e os agricultores de base familiar do
Vale do Pati prestam atendimento aos visitantes e ampliaram os cômodos de suas residências para atender
a demanda do turismo.
Os turistas percorrem roteiros integrados, onde estão interligadas as trilhas dos garimpeiros e dos
pequenos agricultores, que dão acesso aos atrativos turísticos da Chapada Diamantina, como áreas de
garimpo, rios, cachoeiras, cavernas, sítios rupestres, florestas e campos cultivados.
No interior do Parque, as grandes distâncias são percorridas a pé com bastante esforço, por vários
quilômetros e relevo íngreme. Nas trilhas, é necessário o pernoite dos turistas em casas simples, sem
energia elétrica e nem fogão com gás. Mas, é aí onde a riqueza cultural é preservada em sua essência.
O diagnóstico e zoneamento ambiental do Parque Nacional da Chapada Diamantina serviram com
suporte à elaboração de plano de manejo socioambiental, no qual é permitido o desenvolvimento de
atividades econômicas sustentáveis, entre as quais o turismo agroecológico. Durante o trabalho
mapeamos e caracterizamos 17 trilhas e 26 pontos turísticos no interior do Parque Nacional e cinco
cavernas (Seabra, 1998). Como resultado, o Parque Nacional da Chapada Diamantina recebe anualmente
a visita de milhares de turistas vindos de todos as regiões do País e do exterior.
Atividades integradas ao sistema turístico foram espontaneamente inseridas, notadamente nos
últimos anos, acrescentando renda expressiva à economia regional e local, por meio da instalação de
hotéis, pousadas, restaurantes, lojas de souvenires, roupas, equipamentos e mantimentos. Várias agências
de turismo com expressão nacional estabeleceram-se nas principais sedes urbanas e foram criadas
algumas associações de guias locais para normatização da atividade. As fazendas situadas no entorno do
Parque Nacional, contendo atrativos turísticos,

implantaram infraestrutura de acesso, circulação,

recreação e acomodação dos visitantes.
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O MEIO RURAL E SUA APROPRIAÇÃO PELO TURISMO

Odaléia Telles Marcondes Machado Queiroz

Introdução

Panorama geral

O principal objetivo deste texto é abordar questões relacionadas ao meio rural e sua atual
apropriação pelo turismo no Brasil, destacando essa atividade econômica como alternativa de
permanência da população no campo e melhoria de sua qualidade de vida. A pesquisa é exploratória,
descritiva e tem como fonte dados secundários advindos de revisão bibliográfica.

Transformações significativas vêm ocorrendo na atualidade, originadas, notadamente, do
movimento de globalização, detectando-se um novo panorama geopolítico e reestruturação
mundial. Novas atividades socioeconômicas surgem a todo momento, novas formas de
apropriação dos recursos aparecem, bem como, novas opções estratégicas territoriais são vistas
como benéficas, valorizando os recursos patrimoniais e ambientais.
Neste início da segunda década do século XXI, observa-se que o Brasil continua
buscando seu futuro não mais como país periférico, mas agora como uma nação integrada ao
processo de internacionalização, com uma indústria moderna e diversificada e com um setor de
agronegócios sólido. Apesar deste grande crescimento econômico, evidenciado nos últimos 40
anos do século passado, ainda é um país muito injusto, situação não compatível
com o conceito de desenvolvimento humano, que supõe a extensão de todos
os direitos - inclusive os econômicos, sociais e culturais - ao conjunto dos
cidadãos. Dito de outra maneira, o desenvolvimento implica a cidadania
universal efetiva, condição esta que não está presente hoje (SACHS,
2001.p.5).

A agricultura brasileira hoje é mecanizada, fato (entre outros) que provocou um
esvaziamento do meio rural, levando milhões de pessoas às cidades em busca de empregos. O
país tornou-se eminentemente urbano sem as devidas condições para isso, aprofundando-se
desigualdades caracterizadas pelos contrastes entre bairros muito bem equipados e propagação
de favelas em áreas, muitas vezes, de risco ou de proteção ambiental.
Há necessidade de se resolver essa grande questão relacionada ao inchaço das cidades e do vazio
rural, redimensionando-se as possibilidades de desenvolvimento.
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Autores como Sposito e Witcker (2005) destacam que o meio rural tem funções produtivas
específicas relacionadas à agricultura e agroindústria e apresenta-se, atualmente, com menor densidade
demográfica, menor ocupação humana e menos artificialização dos ecossistemas locais.
O meio rural é o resultado das relações da sociedade com a natureza, configurando-se, cada vez
mais, como um espaço híbrido como afirmou Santos (1999). Em outras palavras, o espaço rural como
espaço híbrido apresenta, nos dias de hoje, traços culturais e técnicos que misturam elementos urbanos,
não-agrícolas que vão sendo congregados à cultural local (PANIS, 2009).

Dessa forma, pode-se afirmar que o meio rural é um espaço em mutação, em
reconstrução socioespacial e ambiental, onde a população busca, incessantemente, novas
atividades produtivas de desenvolvimento.
Segundo Sachs (2004), o desenvolvimento pode ter duas vertentes bem definidas a serem
conjugadas, a econômica e a social, a saber: em termos econômicos, propõe-se diversificar as
estruturas produtivas objetivando aumentar a produtividade de trabalho e melhorar os índices
de bem estar; em termos sociais, recomenda-se reduzir as discrepâncias entre as camadas da
população, promovendo-se a homogeneização da sociedade.
O fato de possuir (O Brasil) uma fronteira agrícola ainda não explorada até o
fim, junto com a maior biodiversidade do mundo e climas diversos e amenos
favoráveis à produtividade primária, permite pensar num novo ciclo de
desenvolvimento rural. Os diferentes setores de produção de bens e serviços
[...], poderão resultar na criação de numerosos empregos e auto-empregos,
em particular na área de serviços (SACHS,2004.p.20).

O novo rural brasileiro

A industrialização brasileira e a mecanização do campo provocaram êxodo rural e crescimento das
cidades. Hoje a população total do país é de 190.732.694 pessoas. Entre 2000 e 2010 houve um
crescimento de 12,3%, sendo que 84% estão vivendo em áreas urbanas e 16% em zona rural (IBGE,
2010).

Por outro lado, é importante destacar que o número de pessoas residentes em áreas rurais
continua diminuindo no país, mas em um ritmo menos acelerado do que na década de 1990. No
censo de 2000 (IBGE), a média de habitantes que deixavam o campo era de 1,31% a cada ano,
enquanto que a amostra de 2010 indicou uma média anual de 0,65%, queda significativa.
Especialistas afirmam que esse ritmo de saída de pessoas do campo deve diminuir ainda mais,
apontando como uma das causas os programas sociais do governo que auxiliam a manter a
população em suas áreas rurais de origem, enfraquecendo-se o êxodo rural. Tais programas
governamentais, buscam minimizar as enormes dificuldades que essa população está sujeita.
Segundo Silva (1999), durante a década de 90 do século passado, a população residente
em áreas rurais brasileiras e ocupada com atividades não agrícolas cresceu a uma taxa de 2,5%
ao ano, volume maior que o desempenho da população economicamente ativa (PEA) voltada
para atividades agrícolas, que neste período caiu 2,2% ao ano.
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De acordo com o IPEA (2010), a PNAD (Pesquisa nacional de amostra domiciliar) de
2008 apontou (como no ano anterior) a tendência de ampliação do número de ocupados em
atividades não agrícolas no meio rural. Entre os anos de 2004 e 2008, as ocupações não
agrícolas cresceram e as ocupações agrícolas continuam diminuindo devido a entrada de novas
tecnologias e configurações de manejo agrícola (Tabela 1).

Tabela 1: População (5 anos ou + de idade) com domicílio em área rural por posição na ocupação

Tipo de ocupação

2004
No.

2006
%

2008

No.

%

No.

%

Ocupação agrícola

12.685.176 75,18%

12.279.034

71,89%

11.373.152

69,20%

Ocupação não agrícola

4.187.085

4.801.278

28.,1%

5.068.318

30,80%

24,82%

Fonte: PNAD 2008 Elaboração: Disoc/Ipea.

Neste contexto de transformações radicais, surge o que muitos estudiosos têm chamado de “Novo
Rural”. De acordo com Silva, Grossi e Campanhola (2002), as aspas colocadas no termo “Novo Rural”
são necessárias, pois muitas dessas atividades agrícolas já existiam há séculos no Brasil, mas não eram
valorizadas. Eram modestos negócios agropecuários tais como piscicultura, floricultura, criação de
pequenos animais, que, gradativamente, foram modificados para gerar emprego e renda na área rural. Os
autores enfatizam que
tal valorização também ocorre com as atividades rurais não-agrícolas
derivadas da crescente urbanização do meio rural (moradia, turismo, lazer e
prestação de serviços) e com as atividades decorrentes da preservação do
meio ambiente [...] (SILVA, GROSSI e CAMPANHOLA, 2002, p.40).
Na verdade, há uma tendência de estímulo ao balanceamento de atividades dos diferentes setores
com ênfase em serviços, bem como, incentivo à produção com uso maior de mão-de-obra na
agroindústria e no artesanato (SACHS,2004).
O crescimento das atividades não-agrícolas no meio rural [... ] vem
modificando diversas unidades de produção [... ] e a dinâmica do espaço
rural [... ]
A partir do início da década de 1990, cresce o fenômeno da Pluriatividade no
espaço rural brasileiro, pois, além da maior diversidade de atividades
agropecuárias, são adicionadas novas atividades não agrícolas (indústrias,
condomínios residenciais,
áreas de lazer e turismo), e intensificadas diversas atividades [... ] que
agregam valor aos produtos [... ].
Além da pluriatividade, aspectos como a segurança alimentar, conservação
de paisagens, ecossistemas e agroecossistemas, e a reprodução social das
famílias rurais, passam a ser utilizados para justificar as múltiplas funções
que o agricultor familiar desempenha, e para reafirmar seu papel na
sociedade. O conceito de Multifuncionalidade busca traduzir essas múltiplas
funções [... ]
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(CANDIOTTO, 2009, p.3 e 4).

A multifuncionalidade no campo é oriunda da constatação de que a produção de bens
primários submetidos às exigências do mercado não tem mais permitido que a agricultura
cumpra as suas outras funções como a preservação da natureza em certos locais, manutenção do
patrimônio cultural e oferta de emprego (LAURENT, 2000a).
Em outras palavras, a multifuncionalidade indica funções-chave da agricultura
relacionadas à segurança alimentar e funções ambiental, econômica e social. A proposta da
multifuncionalidade aparece para reafirmar que a agricultura deve ser estendida, além da
produção de alimentos, ao oferecimento de serviços e bens à sociedade. Os seus princípios
orientadores voltam-se para as relações articuladas entre o econômico, o social e os processos
biotécnicos (CARNEIRO e MALUF, 2005).
Aquela característica do mundo rural voltado para ocupações agrícolas implementadas
em ambientes naturais, com baixa densidade populacional e menor divisão de trabalho vai se
tornando, gradativamente, coisa do passado, havendo hoje diferenças menos palpáveis entre o
campo e o urbano (KAGEYAMA, 2008).
Ao analisarmos o efeito da dinâmica rural-urbano sobre a sucessão na
agricultura familiar [...] percebemos que a tendência de crescimento da PEA
(população economicamente ativa) rural [...] reflete um ciclo virtuoso de
desenvolvimento que abre um campo de possibilidades de obtenção de renda
e de estilo de vida próximo ao urbano [...]. Diante deste quadro é possível
aventarmos a hipótese de que a possibilidade dos agricultores familiares
terem acesso ao melhor dos dois mundos, o rural e o urbano, sirva de
estímulo para que eles se mantenham como sucessores nas unidades
produtivas familiares [...] adotando novas tecnologias e práticas produtivas
que tem os possibilitado se manter competitivos no mercado (FIUZA et all,
2010, p.19).

Gradativamente observa-se uma dissolução de fronteiras entre o rural e o urbano,
aparecendo uma outra racionalidade voltada para uma multiplicidade de funções do campo com
destaque para sua imagem ligada ao mercado de bens simbólicos e estéticos (SOUZA e
ELESBÃO, 2008).
Essa situação é apontada como propícia ao desenvolvimento de atividades turísticas no
meio rural como alternativa econômica que, se bem conduzida, pode poupar e conservar os
patrimônios naturais e culturais.

O meio rural e o turismo

As inúmeras transformações do meio rural apontadas indicam que vem ocorrendo uma
desagregação das maneiras tradicionais de produção, buscando-se novas fontes de renda que
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tenham força para dinamizar este espaço, sendo o turismo uma delas. Gradativamente, a
sociedade conscientiza-se da importância da conservação ambiental como estratégia de
manutenção da paisagem como um todo, procurando, também, valorizar o modo de vida local
com vistas à assegurar a sua identidade cultural, surgindo a possibilidade de implementação do
turismo em espaço rural que contribui para permanência do homem no campo.
Os elementos paisagísticos presentes no meio rural, tais como as matas, os rios e suas
cachoeiras, as formas de relevo e a fauna, bem como, a cultura local transformam-se em
atrativos, mantendo suas funções originais e incorporando outras relacionadas ao turismo.
Segundo Cavaco (2001), a prestação de serviços de turismo no espaço rural é antiga,
iniciando-se como atividade de férias da burguesia urbana européia em busca de lazer ou para
convalescência de doenças que exigiam temperaturas amenas e água com propriedades
medicinais. Outra forma de turismo no espaço rural era praticada por população urbana que se
hospedava em casas de familiares ou amigos, alugando quartos, sendo exemplos importantes a
Suíça e Áustria.
O turismo no meio rural também já era conhecido nos Estados Unidos e na Europa desde
a década de 1950. Propriedades familiares foram revigoradas para atrair visitantes das cidades
numa busca de ar puro, do verde e da vida rústica do campo. No início dos anos de 1990, vários
países europeus (Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, Suécia, França, Itália, Áustria etc)
criaram suas próprias políticas públicas de ajuda ao Turismo Rural, bem como, inúmeras outras
atividades não-agrícolas, definidas como estratégias de revitalização de áreas rurais. Em países
da América do Sul, como Chile, Argentina e Uruguai, existe um incremento do emprego na
prestação de serviços turísticos no meio rural e fluxos de turistas (TAMANINI e FERRETTI,
2006).
No Brasil, foi na década de 1980 que o turismo rural passou a ser encarado como
atividade econômica, introduzido, primeiramente em propriedades de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, como uma outra alternativa devido a dificuldades do setor agropecuário.
[...] não existem marcos precisos para datar o início dessa atividade no país, dada
a sua grande extensão geográfica [...] com o rótulo de turismo rural sabe-se que
as primeiras iniciativas [...] se deram no município de Lages [...] no planalto
catarinense [...]. As iniciativas multiplicaram-se [...] em particular nas regiões
Sul e Sudeste (RODRIGUES, 2003, p. 101).

Nas últimas décadas, observa-se um crescimento do turismo no espaço rural brasileiro,
geralmente, ajustado às especificidades de cada lugar, podendo-se dizer que tal expansão se
deve, parcialmente, ao aumento da demanda por produtos com

atributos que exprimem

benefícios à saúde, ao meio-ambiente, incorporando relevância social, conteúdo cultural e o
deleite de se alimentar (WILKINSON, 2006).
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A Associação Brasileira de Turismo Rural (ABRATURR) cita turismo rural como:
o conjunto de atividades turísticas praticadas no meio rural, comprometido
com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços,
resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade [...].
Em resumo, a atividade repousaria sobre quatro pilares fundamentais. Ela
deveria ser sempre: economicamente viável, ambientalmente correta,
socialmente justa e verdadeiramente rural (ABRATURR, 2002, p. 5).

Complementando Tamanini e Ferretti (2006) afirmam que, de acordo com a carta de
Joinville de 2004, elaborada durante o IV CITURDES (Congresso Internacional sobre Turismo
Rural e Desenvolvimento Sustentável)
Turismo Rural é aquele que, do ponto de vista geográfico, acontece no
espaço rural; do ponto de vista antropológico, oferece ao visitante a
possibilidade de vivências da cultural rural; do ponto de vista
socioeconômico, representa um complemento às atividades agropecuárias e,
finalmente, do ponto de vista do imaginário, atende às expectativas de evasão
da rotina urbana e de realizar outras experiências de vida [...] Turismo Rural
é atividade realizada no meio rural apropriada por atores de cultura local rural
e estimulada por um fluxo de pessoas que desejam a contemplação dos
significados da sociedade local e seu entorno natural, com retorno para a
economia regional (TAMANINI, e FERRETTI, 2006, p.XX).

A carta de Joinville também sugere que o Turismo Rural seja encarado como uma
alternativa às incertezas da agricultura familiar e também como abertura para “novas atividades
complementares (não substitutivas) que valorizem a cultura e o meio ambiente (TAMANINI, e
FERRETTI, 2006, p.XXI)”.
O turismo em contexto de neo-ruralidade possui uma característica de transversalidade,
pois atravessa outras dimensões do rural, apropriando-se da paisagem e dos modos de vida da
população ali residente como seus atrativos.
O turismo rural é responsável pela produção de rearranjos socioespaciais, que podem ser
locais, evoluindo para uma base regional em todo Brasil. É uma expressão de diversificação
econômica, fenômeno que possui inúmeras interligações, sendo uma prática social voltada para
o consumo do espaço.
O TER (turismo no espaço rural) é um “conjunto de actividades, serviços de alojamento e
animação a turistas, em empreendimentos de natureza familiar, realizados e prestados (...) em
zonas rurais (TURISMO, Decreto-Lei N.º 54/2002)”.
Dessa forma, o turismo propicia a apropriação dos atrativos e produtos do campo, tais como:
patrimônios natural, histórico e arquitetônico (contato com o cotidiano das propriedades), alimentos e
bebidas naturais

e processados (muitos deles feitos de maneira artesanal), participação em festas

folclóricas, religiosas e populares.
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Segundo Cavaco (2001, p. 26), é significativo o papel do turismo “na conservação e
gestão da diversidade das paisagens – naturais, históricas e culturais, com suas aldeias e lugares
– e do patrimônio edificado, com seus traços arquitetônicos próprios que são [...] motivos de
atração turística [...]”.
Para que o espaço turístico exista de fato, ocorrem a produção e o consumo simbólico da
imagem dos lugares e atrativos, já que “o espaço do turismo e do lazer são espaços visuais,
presos ao mundo das imagens que impõem a redução e o simulacro” (CARLOS, 1996, p.176).
É importante ressaltar, mais uma vez, que o espaço produzido, consumido e apropriado
pelo turismo acarreta uma série de desdobramentos, envolvendo os agentes produtores e seus
consumidores como o poder público, a iniciativa privada, os moradores dos núcleos receptivos e
os visitantes. Além disso, o turismo se apropria, por exemplo, dos sítios arqueológicos, cidades
históricas, monumentos, estruturas básicas e também da natureza para que possa existir,
transformando estes lugares em espaços turísticos (PAIVA e VARGAS, 2010).
O que se tem observado no interior brasileiro é um número relevante de propriedades
rurais que estão incorporando o turismo como atividade complementar, podendo com isso,
haver uma manutenção da população no campo com oportunidade de uma renda extra. Dessa
forma, há também a valorização da ruralidade, destacando-se, grandes e médios
empreendimentos e pequenas propriedades de agricultura familiar.
O governo federal, por meio do Ministério do Turismo, criado em 2003, promoveu a
estruturação do turismo rural, nas diferentes regiões do país, para que este segmento possa
acontecer de forma, razoavelmente, ordenada, definindo diretrizes que norteiam das ações do
próprio poder público, as empresas privadas, as ONGs (Organizações Não Governamentais) e a
comunidade envolvida. A intenção é que o turismo rural seja um promotor da inclusão social e
da minimização da pobreza, contribuindo para: diversificar a oferta turística, aumentar a renda e
postos de trabalho, valorizar as especificidades regionais, melhorar a qualidade dos destinos e
legitimar o turismo no interior (MINTUR, 2005).
O turismo como atividade não agrícola é uma alternativa viável no espaço rural,
ocorrendo em uma combinação com as atividades agrícolas (ou não) que, gradativamente, está
assumindo proporções significativas, podendo promover, se bem conduzida, a emancipação das
comunidades envolvidas.
O meio rural brasileiro, como o de outros países, tem sido aproveitado para o
desenvolvimento de atividades turísticas de diversas maneiras e de acordo com as características
das propriedades voltadas para o setor que possuem, geralmente, recursos naturais e culturais
atraentes. Observa-se uma grande variedade de possibilidades de aproveitamentos nessas
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propriedades que vão desde a sua história, sua evolução socieconômica e fragmentação até aos
usos atuais, muitas vezes, voltados para agricultura familiar. Recortes espaciais serão feitos para
exemplificar a situação do aproveitamento turístico das áreas rurais.

Turismo no rural fluminense

A modernização brasileira causou mudanças profundas e, muitas delas,

trouxeram poucas

melhorias para sociedade, sobretudo para população rural. Gradativamente, foi ocorrendo uma adaptação
e procura de outras possibilidades de sobrevivência, percebendo-se que o meio rural não pode mais ficar,
exclusivamente, atrelado aos resultados da produção, devendo procurar novas estratégias de
desenvolvimento, surgindo assim, o turismo como alternativa em várias regiões brasileiras, destacandose neste texto, a região Sudeste, especificamente, o estado do Rio de Janeiro.
O turismo vem se expandindo pelo interior chegando aos antigos latifúndios cafeeiros com
inúmeras materializações histórico-espaciais que se requalificaram para nova atividade (VIEGAS, 2007).

Rio de Janeiro é um dos maiores pólos receptores de turistas do Brasil, havendo maior
concentração de visitantes ocorre na capital. Entretanto, este estado possui “um considerável e
pouco conhecido patrimônio arquitetônico rural constituído por fazendas históricas vinculadas à
economia cafeeira (DEUTSCHER,2010, p.383)”.
Tais propriedades estão espalhadas pelo território como um todo, destacando-se aqui o Vale do
Paraíba Fluminense que possui muitas áreas com recursos naturais e identidades culturais singulares. No
passado, este espaço rural do sudeste brasileiro teve uma fase áurea da lavoura do café que promoveu
significativos rearranjos socioespaciais e ambientais, deixando marcas que podem ser observadas por
meio de seus patrimônios arquitetônico e histórico e hoje é chamado também de Vale do Café Fluminense
ou somente como Vale do Café, uma das áreas turísticas do Rio de Janeiro.
Patrimônio e história [...] representam o passado de um povo [...]. Seus
remanescentes materiais, simbolizam hábitos, costumes e culturas passadas,
funcionando como ponto e referência e reflexões de experiências vividas,
para as gerações do presente e futuras.
O Vale do Paraíba Fluminense é a região onde a lavoura do café atingiu
índices máximos de [...] valorização [...] fez acumular fortunas que
proporcionaram a construção de residências no espaço rural, monumentais
para a época.
[...] fez surgir [...] centenas de casas rurais, verdadeiros palacetes, erguidos
em meio a mata, da então intocada Floresta
de Mata Atlântica [...] (SILVEIRA, 2007. p.10).

Nesta parte do território do estado do Rio de Janeiro há várias propriedades históricas que
foram pesquisadas pelo “Projeto de Inventário das Fazendas do Vale do Paraíba Fluminense”
objetivando-se proteger o patrimônio arquitetônico rural da região, promovendo a inclusão
social e econômica das comunidades. As construções das fazendas são do século XIX,
distribuídas em diversos municípios (agrupados em áreas), onde são implementados os
segmentos: turismo rural, cultural, histórico, ecoturismo, de aventura, hidromineral,
outros (figuras 1 e 2).
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Fig. 1 Projeto de Inventário das Fazendas do Vale do Paraíba Fluminense – municípios
envolvidos
Áreas Municípios
I
Resende, Itatiaia, Quatis, Barra Mansa, Porto Real, Volta Redonda, Rio Claro
II
Piraí, Pinheiral, Barra do Piraí, Mendes, Vassouras, Engenheiro Paulo de Frontin,
Miguel Pereira e Paty do Alferes
Valença e Rio das Flores
III
IV
Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian, Três Rios, Areal e Sapucaia
V
Petrópolis, SJVRP, Sapucaia e Carmo
VI
Cordeiro, São Sebastião do Alto, Duas Barras, Cantagalo, Santa Maria Madalena e
Trajano de Moraes
VII
Miracema, São José de Ubá, Porciúncula, Itaperuna e Natividade
Fonte: INEPAC et all (2010).
Org. QUEIROZ (2012).

A demanda por espaços rurais com propósito de lazer tem crescido, mesmo que estes
estejam bastante modificados mas ainda “trabalhados pela agricultura ou [...] pela exploração
extrativista” (TAMANINI e FERRETTI, 2006, p.XV).
O turismo como atividade social e econômica foi escolhido para ser o componente de
integração nos municípios (fig. 2) que apresentam uma paisagem com vestígios de um passado
de opulência, hoje transformados em atrativos turísticos.
A história do café no Vale do rio Paraíba do Sul [...] ao longo dos seus quase cem
anos de vida [...] cristalizou uma cultura própria que [...] o patriarcado; o uso
do escravo negro [...]; o poder da religião católica [...] e o conservadorismo [...]
que presidiu os mais variados aspectos do cotidiano urbano e rural da civilização
cafeeira (LIMA, 2003, p.238).

Esses aspectos apontados por Lima (2003) compõem os patrimônios imaterial e material
do Vale do Café (histórico, arquitetônico e paisagístico), apontados como a identidade cultural
da região, com municípios e antigas fazendas não muito distantes da capital, Rio de Janeiro,
acesso, razoavelmente, fácil e boa oferta meios de transporte.
A elaboração e incremento de políticas públicas que valorizem o patrimônio no meio
rural como citado acima, auxiliam a manutenção da população no campo e o turismo é uma
atividade não agrícola viável em contexto de diversificação.
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Fig. 2 Localização dos municípios fluminenses e lista de fazendas inventariadas entre 2008 e
2010.

Fonte: INEPAC et all (2010).
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Os resultados obtidos pelo Projeto de Inventário das Fazendas do Vale do Paraíba Fluminense
mostram a importância da preservação da paisagem regional, de seus bens culturais e arquitetônicos. As
informações obtidas podem, se bem aproveitadas, ter utilidade para o estabelecimento de políticas
públicas de valorização desse patrimônio direcionando-se para o desenvolvimento socioeconômico e
turístico da região.

Turismo e agricultura familiar

Com todo esse processo de transformações ocorridas no Brasil, nas últimas décadas, ressalta-se,
mais uma vez, que o espaço rural tem deixado de ser apenas agrícola, assumindo, paulatinamente, outras
funções socioeconômicas “relacionadas aos serviços, local de moradia, lazer, turismo, proteção ambiental
e industrialização da produção (MATTEI,2006,p.138)”.
Além das fazendas históricas, há outros tipos de propriedades que
atraem visitantes, notadamente aquelas ligadas à agricultura familiar considerada um dos pilares
do crescimento do país
com mais de 4,3 milhões

de unidades produtivas, impulsiona o

desenvolvimento sustentável no meio rural brasileiro [...] com três objetivos:
aumento da produção de alimentos, geração de renda no campo e organização
econômica dos agricultores (as) familiares, assentados (as) da reforma agrária
e povos e comunidades tradicionais (MDA, 2003,p.1).

As propriedades ligadas à agricultura familiar têm características diferentes daquelas das
fazendas históricas descritas anteriormente, contando, desde 1996, com o PRONAF (Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário), considerado, atualmente, a “principal política pública do Governo Federal para
apoiar os agricultores familiares (SCHNEIDER;MATTEI; CAZELLA, 2004. p.23).”
Segundo os estudiosos Schneider; Mattei e Cazella (2004), a elaboração deste programa
tem grande significado, pois indica o reconhecimento, por parte do Estado Brasileiro, dos
agricultores familiares como uma categoria social específica, anteriormente definida como
pequenos produtores de forma generalizada.
O PRONAF financia, com baixas taxas de juros, projetos geradores de renda dos
agricultores familiares e assentados da reforma agrária. São atendidas também famílias
agricultoras, pescadoras, extrativistas, ribeirinhas, quilombolas e indígenas que mantenham
atividades produtivas no meio rural. Visa fortalecer a agricultura familar oferecendo apoio
técnico e financeiro, contribuindo assim para a geração de emprego e renda, melhorando a
qualidade de vida dessa população.
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Dentro deste contexto, em meados de 2003, o Governo Federal lançou uma linha de
crédito denominada de PRONAF Turismo Rural, visando dar apoio aos agricultores familiares
interessados em implementar atividades turísticas, criando, ao mesmo tempo, o Programa
Nacional de Turismo Rural na Agricultura Familiar (PNTRAF) objetivando
promover o desenvolvimento rural sustentável, através da implantação e
fortalecimento das atividades turísticas pelos agricultores familiares, integrado
aos arranjos produtivos locais, na adequação e implantação de infra-estrutura, no
estudo de legislação e de regulamentos técnicos, na criação de um ambiente
favorável para a inserção do produto TRAF (Turismo rural na agricultura
familiar) no mercado nacional com conseqüente melhoria das condições de vida
local (MDA, 2003, p.1).

O turismo na agricultura familiar ocorre em propriedades voltadas para valorização do
modo de vida rural, com agricultores dispostos a compartilhar seus modos de vida e costumes,
oferecendo produtos e serviços locais. Há também uma busca pelo resgate da gastronomia típica
que pode auxiliar a conservação das heranças das gerações passadas (MINTUR e MDA, 2008).
As diretrizes norteadoras direcionam-se para capacitação de técnicos e agricultores na
implantação de infra-estrutura que favoreça a inserção os produtos do TRAF no mercado
nacional. Neste contexto há incentivo ao associativismo e valorização dos saberes e fazeres,
bem como dos recursos naturais locais. Estimula-se o estabelecimento de parcerias
institucionais, enfatizando-se a manutenção do caráter complementar dos produtos e serviços do
Turismo Rural na agricultura familiar em relação às outras atividades ali realizadas,
comprometendo-se com a qualidade da produção agropecuária.
A idéia foi a de gerar emprego e renda, agregando valor à produção agrícola e/ou
artesanal, também procurando preservar o meio ambiente e reconhecendo a importância das
culturas locais que redescobrem o modo de vida do campo.
Mais especificamente, o MDA vem encorajando o artesanato nas regiões turísticas rurais
com o Programa Talentos do Brasil (criado em 2005, coordenado pelo Departamento de
Agregação de Valor da Secretaria da Agricultura Familiar do MDA) que também pode receber
financiamentos do PRONAF. Este Programa tornou-se um instrumento eficiente, fortalecendo a
produção, gestão e comercailização dos grupos artesanais que utilizam técnicas repassadas de
geração a geração, com

matéria prima oriunda da

biodiversidade brasileira. Há várias

cooperativas espalhadas por vários estados que têm base para uma estruturação sustentável,
voltada para a gestão participativa. O Programa recebe apoio de órgãos públicos, instituições
privadas, ONGs (organizações não governamentais) nacionais e estrangeiras, dando
oportunidade de realização de exposições no Brasil e no exterior.
O programa Talentos do Brasil desenvolve atividades de multiplicação do
conhecimento para democratizar os saberes, a cultura e os valores locais e
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apoiar a autonomia dos grupos produtivos. Com esse intuito [...] grupos [...]
que integram a Cooperativa Central Única das Artesãs (CooperÚnica), têm
acesso à internet e ao e-commerce [...] (BRASIL, 2011).

Os produtos artesanais do Programa Talentos do Brasil serão comercializados para as
redes de hotéis, bares e restaurantes nas cidades-sede do Mundial de Futebol de 2014, incluindo
também outros itens relacionados à alimentação, bebidas, cosméticos e decoração. É uma
tentativa de mostrar a produção artesanal da agricultura familiar para o mundo nas capitais dos
Estados das cinco regiões brasileiras que serão cidades-sede dos jogos: Sudeste (Belo
Horizonte, MG, Rio de Janeiro,RJ, e São Paulo, SP; Sul (Curitiba, PR e Porto Alegre, RS);
Nordeste (Fortaleza, CE; Natal, RN; Recife, PE, Salvador,BA); Centro Oeste (Cuiabá,MT;
Brasília,DF) e Norte (Manaus, AM) (MDA,2011).
O que se pode perceber é que o turismo rural no Brasil vem conquistando espaços,
mesmo que ainda de forma desordenada, com propostas de conservação ambiental, estímulo aos
produtos artesanais locais e redescoberta do modo de vida do campo como valor cultural que
guarda uma identidade importante para nossa sociedade.
Enfim, é dentro deste contexto de reorganização da economia em tempos de globalização,
que o turismo tem sido encarado como uma das principais formas de desenvolvimento para as
áreas rurais. A partir disso, o que se observa é o surgimento de novas ruralidades num processo
de atualização de identidades locais, muitas vezes com
fundamentais

nestas situações,

viabilizando

intervenções governamentais,

discussões, com troca de experiências para

busca de soluções, em conjunto com as comunidades.
O fenômeno turístico aparece atrelado à pluriatividade/multifuncionalidade em processo
de reinvenção das especificidades do espaço rural na esperança (ou promessa) do surgimento de
desdobramentos com resultados promissores. No mundo contemporâneo, a distância entre o
urbano e o rural está cada vez menor, principalmente devido aos avanços em telecomunicações
e meios/vias de transportes e assim, fica também mais factível o desenvolvimento de atividades
terciárias como a do turismo no campo.

57

Considerações finais

Este texto, sem intenção de esgotar o assunto, partindo de pesquisa em fontes secundárias, com
abordagem exploratória e descritiva, aproximou-se de questões relacionadas ao turismo no meio rural em
território brasileiro. Destacou, de maneira breve, alguns recortes socioespaciais, com intuito de enfatizar
que o turismo como atividade econômica pode ser uma alternativa viável de permanência da população
no campo e melhoria de sua qualidade de vida, sendo necessário o enlace de fatores que propiciem um
ambiente adequado para sua implantação.
As fazendas históricas fluminenses e as propriedades da agricultura familiar, com características
díspares, foram aqui tomadas como exemplos sobre as possibilidades de implementação do turismo em
espaço rural.
De maneira geral, pode-se dizer que este segmento turístico baseia-se em motivações relacionadas
à natureza, à cultura e à vida saudável. Tem

pequena dimensão mas grande potencialidade,

principalmente, por estimular a permanência da população no campo e auxiliar na preservação dos
patrimônios ambiental e histórico-cultural,

podendo ser um vetor de desenvolvimento local e um

caminho para a diversificação da economia rural.
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A CONTRIBUIÇÃO DO TURISMO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Luzia Neide Coriolano

Introdução

Este texto é um convite à revisão do modelo de desenvolvimento hegemônico, mais que
isto, uma crítica, afim de que se possa pensar uma revolução no modo de viver, de produzir e de
fazer turismo. Pois o que se deseja é uma sociedade justa, sustentável, com o turismo
contribuindo com a elevação da qualidade dos serviços para os turistas e a qualidade de vida dos
anfitriões. Isto requer pensar o turismo como uma atividade solidária de aprendizagem entre
povos e culturas, além da oportunidade de negócios, em municípios e comunidades, como uma
atividade que promova o desenvolvimento local, mesmo realizando seu objetivo original, para o
qual foi planejado, de promover acumulação global.
O turismo enquadra-se no setor dos serviços modernos que representa forma de
reestruturação da crise industrial. Os serviços são atividades funcionais às produções industriais
e servem de suporte à recuperação do trabalho humano, ao progressivo crescimento das relações
industriais, comerciais e financeiras dos diversos mercados internacionais. Hotéis, restaurantes,
agências de viagens, comunicações, ambientes para lazer, equipamentos turísticos sustentam a
mobilidade da mão-de-obra globalizada, ou seja, indiretamente, serve de estratégia à reprodução
do capital. Tais serviços são muitas vezes subestimados e pouco explicados conforme Chesnais
(1996, p. 187):
falta uma base teórica para explicar o lugar dos serviços e de seu modo de
acumulação no capitalismo contemporâneo. O conceito de serviço é definido
pelo mais pobre dos métodos: o residual, ou seja, toda atividade que não
poder ser classificada no setor manufatureiro, nem no setor agrícola fica
pertencendo ao terciário.

Os investimentos industriais em pesquisa e em desenvolvimento, (P&D), informática e
tecnologias estão entre as despesas industriais mais concentradas do mundo. Torna-se
importante explicar o atual lugar dos serviços na acumulação, assim como, a contribuição do
comércio, da multimídia, das telecomunicações e do turismo, por exemplo. Estudar, portanto, o
turismo compreendendo sua importância na acumulação, e sua vinculação às políticas
imobiliária, financeira, de urbanização dentre outras relações é uma necessidade para se
entender o mundo e a sociedade contemporâneos e, sobretudo, para poder propor atividades
econômicas.
Grande parte dos serviços é oligopolista, com mercado em que a oferta é controlada por
um pequeno grupo. A competição tem por base não somente os preços, mas a propaganda e
qualidade do produto, contribuindo para alta concentração de capital. As multinacionais
prestadoras de serviços encontram formas e combinações de investimentos nas modalidades de
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acordo, cooperação e parceria. A aquisição-fusão é o processo mais comum dos serviços, sejam
os do lazer, turismo, bancários, seguros, telecomunicação, transportes rodoviários e aéreos.
Em torno de algumas atividades industriais mais dinâmicas e geradoras de maior
acumulação, organizam-se vários serviços e grupos empresariais. No turismo, organizam-se
formas de conglomerados entre grandes e pequenas empresas, por exemplo, as grandes cadeias
de hotéis, restaurantes, e de transportes para as viagens disponibilizam franquias e contratos de
gestão para aumentar sua acumulação com o trabalho de pequenas empresas na cadeia
produtiva. Na locação de automóveis ocorrem franquias e acordos com transportadoras; no
trabalho temporário, na consultoria financeira e fiscal, a modalidade mais evidente é a filiação
de escritórios à rede de escritórios internacional. As multinacionais em serviços desenvolvem
formas e combinações de investimentos inovadoras, mas às vezes resgatam modalidades
passadas.
O setor de serviço emprega mais do que a indústria, embora com menor salário e o
turismo é um dos que mais oferece oportunidade de trabalho. As corporações globais são
capazes de produzir um volume de bens e serviços com uso de trabalho cada vez em menor
quantidade. Esse é um fato incontestável, contudo tal tendência não acontece em todos os locais
ou setores, pois são criadas formas alternativas de trabalhar e de produzir que absorvem mais
trabalhadores. A cada dia há informações diversas sobre trabalhos alternativos em diferentes
lugares do País.
O turismo de base local, por exemplo, é aquele realizado para atender as necessidades de
trabalhadores de um lugar, sem visar apenas o lucro - faz contraponto ao modelo de
desenvolvimento hegemônico e contraditório. Esse modelo hegemônico de desenvolvimento se
faz pela exploração dos territórios, sobretudo no turismo, pois é considerado um dos serviços
especiais, ao se tornar eficiente, eficaz, e atender às necessidades do capital. O turismo passa a
fazer parte da missão de várias empresas estatais e privadas.
Desenvolvimento é um conceito associado à idéia de fazer as nações pobres caminharem
em busca da superação de suas pobrezas, o que tem levado todos a ir em sua busca, e às vezes,
equivocadamente. O discurso do desenvolvimento compõe-se de uma rede de conceitos-chave
tais como riqueza-pobreza, produção-consumo, Estado-sociedade civil, igualdade-desigualdade,
políticas públicas-privadas que precisam ser analisados para se compreender o modelo de
sociedade atual e o que se pode fazer para transformá-la.
Desenvolvimento foi um conceito construído pelos países dominantes que desejavam
“explicar as desigualdades” entre os países sem entrar no mérito da questão, apenas
responsabilizando-os por sua situação desvantajosa em relação aos países centrais do
capitalismo. Isto é, foi um conceito associado à ideologia de que as nações pobres poderiam
superar tais problemas, caso caminhassem conforme as regras estabelecidas pelos países
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dominantes.

Essa idéia permeia as políticas nacionais de quase todos os países, desde a

Segunda Guerra Mundial, mesmo entre aqueles que iniciaram processo de descolonização.
Ao desenvolvimento atribui-se significados, valorações e direções, associado a algo
positivo ou que conduz para melhor. Quase sempre falar de desenvolvimento é falar do futuro,
do mundo que se quer (do devir) e não do mundo que se vive. Desenvolvimento é um processo
multidimensional, territorial, ambiental, econômico, social e cultural. Uma forma de percepção
que tem modelado a realidade, produzindo mitos, fantasias, paixões, violências, e políticas.
Portanto, para tratar da realidade é preciso deixar explícitos os elementos e os nexos principais
que conduzem a lógica do desenvolvimento hegemônico e qual desenvolvimento se pretende
alcançar, desde que fuja do proposto pela economia clássica e reduzido ao crescimento
econômico.
Durante muito tempo pensou-se que o crescimento econômico fosse o próprio
desenvolvimento.

Hoje,

há

consenso

mundial

da

diferença

entre

crescimento

e

desenvolvimento, embora se possa admitir alguma relação entre eles. No Brasil, vários críticos
(professores, pesquisadores, técnicos e políticos) admitem que, desde os anos 1970, houve
crescimento econômico, mas não desenvolvimento, sobretudo em algumas regiões e lugares.
Para alcançar o desenvolvimento faz-se necessário que o lugar passe por um processo de
produção de riqueza com partilha e distribuição social, considerando os princípios de eqüidade,
as necessidades das pessoas, com justiça social ou direitos humanos.
Pensar o desenvolvimento exige outra lógica, que não a da produtividade a qualquer
custo, competitividade e acumulação, encerra uma revolução de idéias e práticas sociais, que
oriente pessoas e organizações para a produção e o consumo partilhado, respeitando os ciclos da
natureza. Nesta perspectiva, praticamente inverte-se a ordem clássica, a economia colocando-se
em função do desenvolvimento para que passe a estar centrado no homem, e não na acumulação
do capital.
Quando se diz que um país é desenvolvido, não significa dizer que concluiu o processo,
ao contrário, continua desenvolvendo, não estacionou, nem deixou de crescer, de produzir e de
distribuir. A idéia desenvolvimentista transmite a experiência dos países ricos com a intenção de
universalizá-la, porém o discurso nem sempre se concretiza na prática.
O desenvolvimento orientado pelo modelo dos Estados Unidos, utilizando órgãos de
desenvolvimento, foi alvo de diversas críticas, pois os resultados ficam limitados a poucos. O
modo de produção capitalista reproduziu-se no mundo em termos da concentração e da
centralização setorial, espacial e em classes sociais. Tal lógica concentradora e centralizadora
provocou desgastes violentos ao planeta, não sendo, portanto “farol”, nem modelo que se preze.
E finalmente quando o modelo de “desenvolvimento hegemônico” - qual seja, o capitalismo
agressivo - revelou sua face contraditória de crise permanente, inclusive no país líder, torna-se
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forçoso reconhecer os contrapontos desse desenvolvimento. Então, porque temos que copiar
também o modelo de desenvolvimento e de turismo dos países ricos?
Celso Furtado (1974, p. 75) criticava desde a década de 1970, este modelo de
desenvolvimento dizendo que: “O estilo de vida criado pelo capitalismo industrial tem sido
privilégio de uma minoria e a idéia de que os povos pobres possam algum dia desfrutar das
formas de vida dos tais povos ricos é simplesmente irrealizável”. Para haver desenvolvimento
não necessariamente se precisa seguir o modelo dos países ricos industrializados, consumistas.
As teorias conservadoras, da economia clássica de desenvolvimento adotam a premissa
do continuísmo histórico, acreditando que: o subdesenvolvimento é o estádio original ou o
ponto de partida para se chegar ao desenvolvimento; é um processo direcional que obedece a
fases e etapas; é sinônimo de crescimento econômico e resulta da implementação de
tecnologias; que a modernização conduz à urbanização, industrialização e terceirização; os
empresários são os agentes principais desse processo e devem ser inovadores e arrojados; as
empresas são prioridades, especialmente multinacionais e transnacionais; os obstáculos podem
ser diferentes de país a país, mas todos vencíveis; e o Estado não deve intervir no processo de
desenvolvimento.
As teorias críticas do desenvolvimento adotam pressupostos do materialismo histórico e
se contrapõem aos da teoria conservadora, da economia clássica. Seus fundamentos estão
ancorados nas relações sociais de produção, tal como se pode constatar nas seguintes asserções:
o desenvolvimento (ou o subdesenvolvimento) faz parte do processo determinado pela relação
capital e trabalho, trabalho enquanto meio pelo qual o homem se relaciona com os outros
homens é produtor da riqueza, é a relação social que determina a relação com a natureza; logo, a
relação se dá entre a sociedade-natureza, tanto quanto homem-natureza, a classe dominante
cerceia as idéias e falseia a consciência dos dominados e explorados, a exploração é a principal
causa da pobreza, o desenvolvimento desigual entre e nações e regiões é a própria essência do
capitalismo, no mesmo plano da exploração do trabalho pelo capital. Assim, a sociedade que
inclui é a mesma que exclui, pois o modelo de desenvolvimento é essencialmente contraditório.

Desenvolvimento local

O desenvolvimento local é aquele realizado em pequenos lugares de forma participativa,
levando à mudanças socioestruturais, com caráter endógeno. Nele, os habitantes possuem
relativa autonomia, para explorar o potencial do território que beneficie a maioria deles, e
decidir como cada um pode contribuir com inovações. São os residentes os agentes principais
do desenrolar de todo processo de desenvolvimento e zelam pela qualidade dos relacionamentos
interpessoais, interinstitucionais, aproveitam as sinergias em beneficio da coletividade.
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Para pensar o desenvolvimento na escala humana, toma-se o pensamento de Neef (1994)
como referência para aprofundar e criticar as teorias de desenvolvimento. A escala humana se
efetiva com as políticas públicas reorientando suas prioridades para o social e para o homem
como beneficiário quando se aprofunda na sociedade a consciência da dignidade do ser humano
e quando se extingue a estrutura social que agride sistematicamente os direitos da pessoa
humana.
Aprofunda-se a consciência da dignidade do ser humano extinguindo a estrutura social
agressora dos direitos humanos. O desenvolvimento privilegiando o ser humano, no desabrochar
de suas potencialidades, assegurando aos cidadãos subsistência, trabalho, educação e condições
de vida digna. Ao contrário da economia do ter, baseia-se na sociedade do ser, cujo
desenvolvimento é centrado no homem e na cultura de cooperação e solidariedade (NEEF,
1994).
O respeito e a proteção aos direitos humanos são bases do desenvolvimento e da
sociedade humanizada. Afinal, assegura o necessário à vida digna dos cidadãos, com
tranqüilidade no relacionamento social, intercâmbios entre os povos e na construção de bases
confiáveis para uma sociedade sustentável. Condições estas consideradas imprescindíveis para a
preservação da dignidade humana e para instituir bases sólidas do desenvolvimento do turismo.
A possibilidade de uma política econômica voltada para o desenvolvimento humano
exige respeito aos direitos individuais e sociais da pessoa humana, e clareza na definição dos
objetivos desse desenvolvimento. Desenvolvimento é um continuum que está sempre dando
avanços. Ao voltar-se para a escala humana faz um desses progressos substanciais.
Estudiosos do desenvolvimento na escala humana não têm a pretensão de que esse seja o
modelo único, mas têm a convicção de que o padrão consumista não satisfaz a todos e que
modelos de desenvolvimento solidários e alternativos poderão servir de contraposição. O
modelo hegemônico tem se mostrado incapaz de atingir setores marginalizados, de situar o
homem como principal beneficiário do processo e respeitar os direitos humanos, ou seja, atingir
a escala humana. Milton Santos (2000, p.14) mostrou a tendência dessa mudança, dizendo:
estamos convencidos de que a mudança histórica em perspectiva provirá
de um movimento de baixo para cima, tendo como atores principais os
países subdesenvolvidos e não os países ricos; os deserdados e os pobres e
não os opulentos e outras classes obesas; o indivíduo liberado partícipe
das novas massas e não o homem acorrentado; o pensamento livre e não o
discurso único.

Voltar o desenvolvimento para a escala humana e o turismo para beneficio de
comunidades, ou do desenvolvimento local, significa adotar políticas que criem oportunidades
de trabalho e renda para a maioria, sem deixar de dar a proteção social requerida, colocando o
homem no centro do poder, promovendo sua realização. Concretamente, espera-se que sejam
programadas atividades de revalorização do lugar e de crédito aos habitantes do lugar.
Atividades planejadas localmente, partindo do social e cultural do grupo para as atividades
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econômicas, rompendo com a ordem e os valores da sociedade capitalista. As propostas de
desenvolvimento na escala humana, para o desenvolvimento social e o turismo de base local
mudam o eixo de interesse das ações. Dowbor (1998, p. 81) outro pensador do
desenvolvimento social, lembra que
Não há solução espontânea para esses problemas. Algum tipo de
"mão invisível" institucional capaz de assegurar os equilíbrios. Os
atores econômicos e sociais são hoje tão desiguais, que a imagem da
"livre concorrência", capaz de equilibrar os processos de
desenvolvimento econômico, é hoje utópica e antiquada... A
liberdade sobrevive quando há um mínimo de equilíbrio de poder
entre as partes, pois entre desiguais significa liberdade do mais forte e
resulta na erosão das instituições. Quando se desarticulam os
instrumentos institucionais de governo, ficam mais frágeis os
instrumentos políticos de compensação, perdem-se de vista o longo
prazo e os interesses humanos.
O desenvolvimento humano sustenta-se na satisfação das necessidades fundamentais,
com níveis crescentes de independência dos indivíduos, em articulação orgânica com a natureza,
servindo-se da tecnologia, para integrar-se aos processos globais, contudo respeitando os
valores e os comportamentos locais.
Os modelos tradicionalmente utilizados para avaliar o desenvolvimento de um lugar
baseiam-se em indicadores predominantemente econômicos, como o Produto Interno Bruto
(PIB), que não mensura o desenvolvimento. Necessita-se, com efeito, de indicadores do
crescimento qualitativo e não apenas de indicadores econômicos, como os índices de realização
dos desejos, de educação, de solidariedade, de realização humana, como sujeito/objeto de sua
história. Certamente, esses são bastante difíceis de mensurar, até porque o método científico
clássico não considera subjetividades. Quanto maior a qualidade de vida das pessoas, maior o
processo de desenvolvimento, significando que atingiu a escala humana, satisfazendo
necessidades amplas que se alargam pelos desejos, sonhos e utopias.
Mudar a visão do desenvolvimento significa substituir idéias, compromissos, significados
assim como mudar indicadores por aqueles mais representativos dessa construção mental
remetidos à sociedade e não apenas à economia. O desenvolvimento nacional não pode ser
medido apenas pelo PIB (Produto Interno Bruto), que mensura apenas a produção material.
Deve ser avaliado também sobre a base humana, por isso se vêm procurando medidas
socioeconômicas mais realistas.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), proposto em 1990 pelo Relatório de
Desenvolvimento Humano do PNUD, apresenta grande contribuição metodológica, por incluir
outros componentes básicos do desenvolvimento humano, como longevidade, conhecimento ou
índice de alfabetização e educação e o padrão de vida. Avaliar o desenvolvimento humano
torna-se uma tarefa muito difícil por sua complexidade e dificuldade de mensuração.
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Para a definição do IDH, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA/CE,1996)
define indicador de longevidade como esperança de vida ao nascer;

indicador de nível

educacional, a taxa de alfabetização dos adultos e a taxa combinada de matrícula nos ensinos
fundamental, médio e superior; indicador de acesso aos recursos, a renda per capita, o poder de
compra, baseado no PIB per capita, ajustado ao custo de vida local, traduzida como paridade do
poder de compra. A adoção do IDH é um indicador mais fiel, porque sai um pouco do
percentual quantitativo, inserindo o qualitativo de uma forma mais abrangente, portanto mais
próxima da realidade.
As necessidades humanas são finitas, poucas, classificáveis e as mesmas em toda e
qualquer cultura, mudando apenas no tempo e nas culturas as formas e os meios para satisfazer
tais necessidades. Essas formas é que determinam a qualidade de vida de um lugar e muitas
vezes as formas tradicionais são abandonadas sem participação interna do lugar, por imposição
de fora. Segundo Neef (1994) as necessidades humanas são existenciais: ser, ter, fazer, estar;
axiológicas: necessidade de subsistência, de proteção, de afeto, de entendimento, de
participação, de ócio, de criação, de identidade, e de liberdade. O desenvolvimento pode ser
definido conforme o modo como satisfaz tais necessidades. O que está culturalmente
determinado não são as necessidades, mas as formas de satisfação dessas necessidades. A
necessidade fundamental insatisfeita indica pobreza humana, podendo variar em graus,
considerando a carência em afeto, entendimento, participação, ou em bens materiais. A pobreza
produz e alimenta patologias individuais e coletivas como angústia, depressão, violência,
marginalidade, medo e isolamento.·.
A espécie humana apresenta especificidade por possuir necessidades próprias que se atêm
à própria raiz da natureza humana, por isso chamada necessidades existenciais. São, sobretudo,
necessidades de introspecção, amizade, amor, diversão, ou necessidades qualitativas. Outras
necessidades se constroem, por isso são necessidades induzidas ou alienadas. Essas são típicas
de sociedades identificadas pelo modelo de desenvolvimento: sede de poder, posse, acúmulo
quantitativo. Entre as necessidades existenciais e as alienadas existe uma profunda diferença, e
o modelo de desenvolvimento induz para as alienadas.
O modelo capitalista induz a tantas necessidades externas ao homem para que deseje as
mercadorias e os serviços como objeto de prazer e de realização da sociedade consumista, com
seus desperdícios, segregação e privações. As necessidades básicas diferem das necessidades
criadas. Há grupos de populações que não satisfazem sequer o mínimo de suas necessidades
básicas, ou se encontram “alienadas”, situações que mobilizam a critica dos cientistas sociais.
Em se tratando do turismo, há lógicas de desenvolvimento de territorialidade e de
promoção da atividade segundo paradigmas alternativos, tais como a lógica de Sachs (1986), de
Sampaio (2005), Morin (1999), de Coriolano (2003) voltados aos grupos humanos. Nos quais
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possuem uma concepção comum de desenvolvimento, aquele voltado para a maioria dos
lugares, pessoas, grupos sociais e culturais – o chamado eco-sociodesenvolvimento.
A qualidade da vida humana passa pelo trabalho, mas também pelo lazer e
entretenimento. Assim, o lazer o turismo são realizados para elevar o nível de bem estar de
visitantes e visitados. Os países cujo desenvolvimento está voltado para a escala humana
tornam-se mais preparados à promoção do turismo. Os lugares que não respeitam o direito
humano, com desigualdades gritantes, onde há guerra, violência, fome e pobreza inviabilizam o
turismo. Nesses lugares, o turismo incomoda e é incomodado.

O que seria desenvolvimento e turismo sustentável?

A idéia de sustentabilidade proposta pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Comissão Brundtland) da ONU (1987) pauta-se nos princípios de equidade
social - direito de cada um se inserir no processo de desenvolvimento -, eficiência econômica gestão dos recursos econômicos e financeiros para garantir o funcionamento eficiente da
sociedade - e prudência ecológica - a racionalização do consumo, usos de tecnologias limpas,
definição de regras para a proteção ambiental.
A Organização Mundial de Turismo (OMT, 2001) define turismo sustentável aquele que
na gestão dos recursos atende as necessidades econômicas e estéticas das paisagens, mantendo a
integridade cultural, os processos ecológicos essenciais, a diversidade e o sistema de suporte a
vida. O conceito de desenvolvimento sustentável faz referencia à capacidade de satisfazer as
necessidades atuais sem por em perigo a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas
próprias necessidades
Turismo sustentável é observado nos núcleos receptores de turismo, considerando os
principais promotores desses serviços, sobretudo na forma como organizam a produção, por
exemplo, de forma associativa, em arranjos produtivos locais, controlando o uso efetivo das
terras e das atividades econômicas associadas ao turismo. Realiza-se de forma integrada às
demais atividades econômicas, com iniciativas que fortalecem a agricultura, a pesca e o
artesanato, dentre outras atividades tradicionais.
Nessa linha do desenvolvimento sustentável, a prioridade é pela geração de trabalho para
os residentes, focando os empreendimentos com maior poder de impulsionar a economia local,
abrindo-se a participação comunitária. Participação assegurada desde o planejamento
descentralizado e associativo e mantida com a regulamentação fundiária e a posse da terra de
populações indígenas, pesqueiras, das chamadas comunidades nativas. Nos regulamentos das
unidades de conservação, ou nos acordos dos comitês de gestão ambiental espera-se
compatibilidade com a atividade turística.
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A sustentabilidade turística requer planejamento dos usos para minimizar prejuízos ao
ambiente e as populações visitadas. O desenvolvimento sendo pautado não apenas no mercado,
mas nos valores humanitários, e ambientais. Ações que visam a continuidade da vida, da
atividade humana, da capacidade dos animais e das plantas de se reproduzirem ao longo do
tempo. Para comunidades de significativas manifestações culturais, o turismo precisa ser
controlado para evitar descaracterizações ou impactos, deve ter menor envergadura e cuidados
específicos no sentido de assegurar o bem-estar das comunidades (PORTUGUEZ, 2010).
Portuguez o turismo como processo de desenvolvimento socioespecial local e verifica como
isso ocorre no agroturismo” da região serrana do Espírito Santo, e afirma desenvolvimento
socioespacial é um processo de aprimoramento, gradativo de rupturas, bruscas, de melhores
condições de vida. Lembra Rezende (2011) em estudos sobre o desenvolvimento pelo Turismo
que a China desde o sétimo plano quinquenal (1985-1990) utiliza efetivamente o turismo como
ferramenta para o desenvolvimento e que algumas regiões e províncias, que se decidiram pelo
turismo como estratégia de combate a pobreza por serem regiões atrasadas ou comunidades de
minorias étnicas, obtiveram sucesso. E que decidir pelo turismo para alavancar o
desenvolvimento pode ocorrer de várias maneiras resultando em situações opostas, como se vê
nos casos narrados. A experiência da utilização do turismo no enfrentamento da pobreza na
China dá conta de que a maneira como a atividade é estruturada localmente teve efeitos diversos
no crescimento econômico e no tratamento da pobreza. Diz Rezende que nas províncias
chinesas de Yunnan e Guizhou estudadas por Donaldson (2007) aconteceu o seguinte. Em
ambas províncias pobres

seus governantes optaram por desenvolver o turismo de forma

diferenciada. Enquanto em Yunnan a opção foi pela “indústria” do turismo, ao contrário em
Guizhou, a opção foi por um turismo em pequena escala, de base local. E que ironicamente, a
indústria turística de base rural de Yunnan contribuiu para o rápido crescimento econômico da
província, de forma concentrada, com pouca contribuição na redução das taxas de pobreza, que
permanecem existindo na província. Ao contrário, a comunidade Guizhou que optou pelo
turismo em pequena escala, centrada em áreas pobres, embora tenha pouco contribuido para o
“desenvolvimento” como ele é comumente entendido, reduziu a pobreza encorajando

a

participação de pessoas pobres que passaram a empreender e transformar a província.
Sustentabilidade e capitalismo estão sempre em contradição, porém se tratados como
pensamento complexo abre-se caminhos para uma ação dinâmica entre as oposições.
Agregar a dimensão planetária, partindo do princípio de que não adianta garantir os
direitos humanos, se o planeta continuar em processo de devastação (a questão é que estes
direitos humanos não foram garantidos a todos). O grande desafio é a defesa do homem, de seu
trabalho, de sua dignidade, extinção das desigualdades sociais e a conservação do ambiente
onde se vive.
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As políticas econômicas passariam a protagonista de ações afirmativas, na proteção das
cidades, paisagens, serras, litorais, sertões, enfim, da grande variedade de geossistemas ou
espaços geográficos. Com programas que criem políticas voltadas à diminuição das
desigualdades regionais, disparidades sociais, à conservação ambiental, à manutenção de
lugares saudáveis. Um novo paradigma para o desenvolvimento que torne a sociedade mais
justa e solidária; repense as práticas do consumo; aumente a consciência ecológica, a cidadania
e a educação ambiental.
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A EMERGÊNCIA DO ASSOCIATIVISMO ENQUANTO FORMA DE GESTÃO DE
ROTEIROS TURÍSTICOS RURAIS
Andressa Ramos Teixeira
Marcelino de Souza
Elvis Albert Robe Wandscheer
Introdução

O espaço rural, multifacetado, difere no tempo e no espaço, sendo concebido por
diferentes estratégias de desenvolvimento, as quais variam conforme a conjuntura de um dado
momento e conforme a reflexão da mesma em cada local. Assim, muitos proprietários rurais que
não conseguiram se adequar a conjuntura imposta pela modernização do campo, que adentrou
os meios rurais brasileiros na década de 70, sob a ideação da revolução verde, tiveram que
buscar estratégias para arquitetar formas que favorecessem sua permanência no rural.
Nesse contexto está inserido o turismo no espaço rural, atividade que emergiu no campo
brasileiro na década de 80 e vem se fortalecendo, sobretudo, a partir da década de 90,
despontando como estratégia de agricultores e órgãos públicos para o fortalecimento de
propriedades e comunidades rurais, gerando, assim, novas funções para esses espaços, antes
direcionados unicamente a produção primária.
Assim, a atividade turística vem, crescentemente, sendo aderida como estratégia para
dinamizar e revitalizar comunidades rurais, muitas vezes, ancorada na perspectiva do
desenvolvimento local. Dessa forma, o turismo no espaço rural, deve estar alicerçado no
planejamento da atividade a partir de ações endógenas, que contribuam para o fortalecimento de
comunidades rurais e valorizem os aspectos locais, sejam esses culturais, ambientais e sociais;
devendo, ainda, contribuir economicamente para o incremento das mesmas.
Diante dessa assertiva, as associações comunitárias, enquanto estratégia de organização
da sociedade civil, na busca por satisfazer as necessidades e interesses, bem como legitimar as
demandas sociais locais frente às políticas públicas, vêm ganhando crescente importância junto
ao turismo no espaço rural, por ser esse tipo de organização que vem preponderando mediante a
gestão da atividade.
No contexto específico do turismo, ressalta-se que, as organizações, sejam associações ou
cooperativas, têm o papel da promoção coletiva do produto turístico, atuando como elo que
converge os diferentes elementos da cadeia turística, devendo assim ser indutoras das relações
entre os elementos internos e externos à comunidade. (MIELKE, 2009).
Destarte, apreende-se que, as organizações comunitárias que tem dentre seus objetivos o
de cooperar para o fomento da atividade turística, a partir da articulação de diversos atores,
internos e externos a comunidade, com interesses diferentes, mas convergentes ao produto
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turístico, podem constituir a base da produção de idéias e processos atuantes na condução do
desenvolvimento da atividade turística na esfera local. Para tanto, este capítulo explana o
surgimento do turismo no espaço rural e do associativismo enquanto estratégia de gestão da
atividade no contexto do desenvolvimento rural, tecendo o balizamento analítico a partir dos
paradigmas da modernidade, pós-modernidade, fordismo e pós-fordismo. Após busca-se
mostrar a importância do associativismo para o desenvolvimento da atividade turística no
campo.

A emergência do turismo no contexto do desenvolvimento rural

A inserção da atividade turística no espaço rural transcorreu na trilha em que se
delinearam rompimentos com as noções da modernidade, paradigma que alicerçou e ainda
alicerça o turismo de base fordista 7 e a modernização da agricultura. A partir desses
rompimentos o turismo pós-fordista surgiu como resposta a um modelo turístico desgastado,
mas ainda vigente, vindo ancorado pela flexibilização do setor e pela necessidade de criação de
novas estratégias para a perpetuação de algumas famílias nos meios rurais.
Destarte, a gradual quebra com alguns preceitos da modernidade, nos diversos setores da
sociedade, abrangeu também o meio rural e provocou rupturas no processo de desenvolvimento
desses espaços, gerando transformações que atuaram como um dos baluartes do surgimento do
turismo no espaço rural (Figura 1), o qual despontou primeiramente na Europa e Estados
Unidos, expandindo-se, posteriormente, para outros países como o Brasil.

7

Entremeado pelas características do fordismo e da modernidade, o modelo turístico ofertado a partir do
pós-guerra, veio arquitetado no intento da oferta em grande escala, marcada pela rigidez e
homogeneização, frutos da inflexibilidade de planejamento, o qual induziu por muito tempo a
concentração espacial da oferta, promovendo a saturação dos espaços receptivos. Coriolano (2006)
destaca que na sociedade industrial, a atividade tornou-se um fenômeno de massa, estandardizado,
podendo atender a um maior número de pessoas das classes médias. Passou a gerar lucros e divisas,
algumas vezes, à custa de degradações, descaracterizações espaciais e discriminações sociais.
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Período

Paradigma

Turismo
Desenv.
Rural
Turismo
no Espaço

Rural

Associati_
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Rural

... 1950 ...

1970

1980

Modernidade

1990

2000

Transição entre Modernidade e Pós-Modernidade

Turismo PósModerno

Turismo de Massa / Fordista

Modernização da Agricultura

Turismo Pós-Moderno no Brasil

Período de Transição

Atividades de Lazer no Campo

Primeiros
Indícios

Associações voltadas para a produção e comercialização de produtos primários

Fortalecimento de
segmentos
turísticos

Novas Ruralidades

Disseminação da atividade

Emergência de associações voltadas
para outras atividades do meio rural

Figura 1: processo de evolução desenvolvimento rural, turismo no espaço rural e associativismo no contexto dos paradigmas da modernidade e pós-modernidade.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Percebe-se, por tanto, que o desenvolvimento deriva de uma constante metamorfose que
traz para o momento atual o resultado de processos históricos, oriundos das relações
estabelecidas pelo homem com os espaços vivenciados, que conduzem a ações e contornos
sobre o mesmo. Nesse sentido, Schneider destaca que:
o estudo do desenvolvimento leva a análise dos processos de natureza social,
que ocorrem por intermédio das relações e interações entre grupos humanos
que vão mudando a natureza, moldando o espaço e os territórios em que
vivem, adaptando e melhorando os meios de produção que utilizam, bem
como transformando sua cultura e seus valores. (SCHNEIDER, 2007: 04)

Portanto, o desenvolvimento de um espaço rural é o resultado de um processo que
compreende a evolução de uma série de valores, concepções e objetivos, os quais resultam de
uma conjuntura social complexa que extrapola o rural, sendo marcado temporalmente pelas
diversas mudanças que ocorrem no processo histórico. Assim, as perspectivas mais recentes de
desenvolvimento rural resultam da evolução de concepções e valores de modelos de
desenvolvimento que não atendiam às necessidades emergentes da sociedade atual, em que as
esferas social, cultural e ambiental ganham maior destaque, vindo a permear novas formas de
pensá-lo. Corroborando Kageyama (2008, p. 24) afirma que “a evolução do conceito de rural
reflete a própria evolução do rural, de espaço quase exclusivamente agrícola para um tecido
econômico e social diversificado.”
A partir das transformações instauradas, as quais vêm sendo absorvidas gradualmente,
constituindo uma “nova ruralidade”, apresenta-se o contexto de inserção do turismo no espaço
rural. A atividade emergiu como uma estratégia para proprietários rurais que não conseguiram
se inserir no contexto da modernização do campo, e como um cenário turístico alternativo frente
a uma demanda emergente por um turismo que se diferencie do turismo tradicional de sol e
praia, ancorado no modelo turístico fordista.
O turismo surgiu no espaço rural brasileiro em meados de 1980, no contexto da ascensão
do turismo pós-fordista e começou a se expandir e fortalecer nos anos 1990 concomitantemente
ao fortalecimento das novas ruralidades, as quais se alicerçaram na adesão dos agricultores a
atividades não-agrícolas, as quais atribuem outras funções ao campo, na pluriatividade da
família e na valorização do rural, enquanto lugar de produção, paisagem e cultura. Essas
transformações que permearam o campo nos anos 80 e 90, e hoje estão consolidadas e
disseminadas no rural brasileiro. As mesmas são destacadas por Campanhola e Graziano da
Silva (2004), os quais evidenciam, a partir de uma ampla pesquisa, que o meio rural foi tomado
pela diversificação das atividades, das quais, muitas são caracterizadas como não-agrícolas,
levando ao distanciamento da idéia de que o rural é o espaço da produção primária.
No início deste século, o turismo no espaço rural já se apresentava em tempos de
consolidação em muitos lugares do Brasil, bem como, vivenciava um processo de expansão, ao
ser incorporado por outros espaços rurais, nas diversas regiões do país. A consolidação é
evidenciada, a partir de roteiros e propriedades que já conduziam a atividade há algum tempo e,
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também, a partir de políticas públicas que passaram a focar o turismo rural como instrumento
propulsor do desenvolvimento de comunidades rurais. De acordo com Tulik (2003) as primeiras
iniciativas de turismo no espaço rural no Brasil surgiram em fazendas de Lages – Santa Catarina
- e se expandiram de forma difusa, irregular e pontual por outros estados brasileiros,
impulsionadas pelo sucesso das iniciativas precursoras.
Visto a complexidade do turismo no espaço rural, assim como a de qualquer atividade
turística, considerando a diversidade de elementos que a caracterizam, as novas relações que
estabelece e as transformações que derivam da tomada de determinado espaço pela prática do
turismo, consideramos que a participação dos atores locais emerge como elemento fundamental
da gestão e planejamento da atividade. Para Mielke (2009, p. 103-104) as organizações sociais
direcionadas para o desenvolvimento da atividade turística devem atuar como um “elo entre as
partes diretamente interessadas nos benefícios que o turismo traz.”

Análise do turismo e do associativismo a partir da ótica pós-modernidade

No contexto das mutações sociais, em que perpassamos por um processo de rompimento
com diversos elementos do paradigma da modernidade, tendo em contraponto o paradigma pósmoderno, as transformações decorrem em diversos setores da sociedade e, assim como afetam o
setor econômico, cultural e ambiental, introduzindo várias mudanças nas concepções de
desenvolvimento, as quais vêm penetrando na atividade turística, também perpassam a esfera
política, tendo dentre as transformações, a elevação de uma sociedade participativa, em meio à
revalorização do local e de novas necessidades e formas de se conceber a política e a própria
democracia.
Entretanto, Santos (1995) enfatiza que para isso é necessária a renovação das
configurações democráticas, em que a democracia representativa articule com a democracia
participativa, ou seja, é necessário que os “critérios democráticos de participação política não
confinem esta ao acto de votar.”. (SANTOS, 1995, p. 270)
Para o autor essa nova teoria democrática pós-moderna, significando um rompimento
com a teoria democrática liberal, pressupõe novos exercícios de cidadania, a combinação de
formas individuais com formas coletivas de cidadania, sendo constituída por obrigações
políticas entre cidadão e Estado e entre cidadãos, conduzindo à valorização do princípio de
comunidade e de igualdade. (SANTOS, 1995)
Portanto, a prática associativa, enquanto ação coletiva, que pressupõe a cooperação entre
cidadãos e que favorece a articulação dos cidadãos com o Estado, afirma-se como uma
contribuinte para a formação de outra democracia, mais justa, que atenda as reais necessidades
dos cidadãos.
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Para Scherer-Warren (1998) há uma profunda diferença da análise de ações sociais a
partir do pensamento pós-moderno comparado a outras abordagens clássicas. Segundo a autora
“Trata-se de introduzir na análise de processos políticos concretos a idéia de complexidade e de
diversidade de sujeitos e ações sociais.”. (SCHERER- WARREN, 1998, p. 61)
Em meio às explicações sobre os aspectos que diferenciam as análises sobre ações
coletivas Scherer-Warren (1998) destaca que a análise estruturalista fundamenta-se numa lógica
amparada por determinantes econômicos e estruturais, portanto, essa vertente busca a
explicação para a formação de grupos de ações coletivas no meio rural, na estrutura fundiária e
no processo produtivo. Deste modo, para os estruturalistas os sujeitos estão inclusos em
categorias como burgueses e proletários, o que denota a análise no âmbito classista. No que
concernem as dimensões espaciais e temporais, os estruturalistas analisam ambas de forma mais
aberta. Ou seja, “Trata-se de examinar os movimentos sociais em função de processos históricos
feudais, capitalistas ou neoliberais, através de suas configurações continentais, nacionais,
regionais e locais [...].”. (Scherer-Warren, 1998, p. 61). Desta forma, para os estruturalistas, as
ações coletivas têm como objetivo gerar “transformações sistêmicas revolucionárias”, as quais
abarquem transformações históricas de longa duração, tais como os processos históricos que os
fundamentam.
Em contraponto, a análise culturalista, amparada pela pós-modernidade, é alicerçada pela
lógica da mobilização coletiva, enquanto as raízes da formação desses grupos estão nas relações
sociais cotidianas, ou seja, nas identificações sociais e culturais específicas. Assim, às raízes da
ação política, pela ótica culturalista, estão assentadas em grupos particulares, aleatórios. Já as
dimensões espacial e temporal são analisadas pelo viés culturalistas, numa ótica menos
abrangente

que a estruturalista, pois consideram ações locais e momentos específicos da

conjuntura social. De acordo com Scherer-Warren os culturalistas ponderam que:
[...] ações coletivas específicas e localizadas, buscando os significados mais
abrangentes apenas nas articulações que estas, porventura, estabeleçam com
outras organizações. Centra-se também em processos históricos de duração
mais curta, tais como os relativos a conquistas cidadãs e a democratização no
cotidiano. (SHERER-WARREN, 1998, p. 63)

Por fim, enquanto a utopia emancipatória dos estruturalistas está centrada em
transformações revolucionárias, os culturalistas analisam as modificações originadas pelas ações
coletivas no âmbito local e em momentos específicos, podendo ser exemplificadas através de
conquistas cidadãs e a democratização no cotidiano. (SCHERER-WARREN, 1998). Contudo, a
afirmação de Santos (1995) sobre a noção de localidade, instituída a partir da pós-modernidade,
deve ser considerada. De acordo com o autor:
Isto significa que a totalidade abstracta das lógicas da racionalidade acabou
por se fragmentar em miniracionalidades múltiplas que vivem à sombra de
uma irracionalidade global e que, como tal, não são capazes de ver. Esta
situação deve-nos precaver contra a tentação de caracterizar a pósmodernidade como cultura da fragmentação. A fragmentação maior e mais
destrutiva foi-nos legada pela modernidade. A tarefa é agora a de, a partir
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dela, construir um arquipélago de racionalidades locais, nem mínimas nem
máximas, mas tão só adequadas às necessidades locais, quer existentes quer
potenciais, e na medida em que elas forem democraticamente formuladas
pelas comunidades interpretativas (SANTOS, 1995, p. 110).

Destarte, observamos no viés ancorado pela pós-modernidade, em que o local e o sujeito
(individuo) se destacam no processo de análise, o viés pertinente ao entendimento das ações de
grupos associativos, que buscam transformações no contexto local, em que as raízes de suas
ações contemplam uma identidade em torno de aspectos singulares.
Portanto, o associativismo, forma de organização da sociedade civil que apresenta
abrangência centrada no local e tem nos indivíduos e suas motivações singulares sua base de
ação, incidindo sobre a ótica pós-moderna ou culturalista de análise das ações coletivas,
apresentada por Scherer-Warren (1998), apresenta-se como recorte analítico pertinente ao
entendimento do associativismo voltado para a gestão do turismo no espaço rural (QUADRO
1), visto o caráter local de desenvolvimento das atividades turísticas que vem sendo
desenvolvidas no campo, principalmente aquelas que convergem para roteiros turísticos que
englobam pequenas propriedades rurais e que buscam na sinergia geradas pelos roteiros e
associações o fortalecimento das comunidades.

Quadro1: Visões Analíticas de Organizações Sociais e a Relação com Associações Rurais
Voltadas para o Turismo
Categorias e
Dimensões Analíticas

Visões

Relação Entre

Visão Moderna Estruturalista
Lógica dos
condicionantes
Macrofundamentos
econômicos

Visão Pós-Moderna
Culturalista
Lógica da mobilização

Definições dos sujeitos
coletivos
Temporalidades das
ações

Relações classistas
genéricas
Processos históricos de
longa duração

Relações específicas e
contingentes
Processos sociais de
duração mais curta

Espacialidade das
ações

Territorialidade
abrangente com unidades
globalizadas

Territorialidades mais
localizadas com
conexões local-global

Utopia emancipatória

Transformações
revolucionárias

Transformações pela
resistência democrática

Lógica para explicação
das ações coletivas
Raízes da ação política

Microfundamentos
Socioculturais

Fonte: elaborado pelos autores com base em Scherer-Warren (1998, p.61).
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Associações de
Turismo
Mobilização
associativa
Dar suporte ao
desenvolvimento da
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Empreendedores
do
turismo rural
Democratização das
decisões sobre turismo
a nível local
Espaço Rural dos
municípios onde estão
alocadas as
associações estudadas
Democratização das
decisões relativas aos
roteiros turísticos
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Associativismo e turismo no espaço rural

O sistema turístico vem, gradativamente, incorporando formas de gestão e planejamento
da atividade que emergem de organizações civis, oriundas das comunidades receptoras da
atividade. Nesse contexto, as práticas associativas tem surgido como meio de promover a da
gestão da atividade com bases locais.
Formas de gestão participativa que incitem a atuação da sociedade civil nos processos de
tomada de decisão por meio de organizações vêm sendo destacado entre as políticas públicas de
turismo, no plano nacional. O Ministério do Turismo destaca “o desafio de conceber um novo
modelo de gestão pública, descentralizada e participativa, de modo a gerar divisas para o País,
criar empregos, contribuir para a redução das desigualdades regionais e possibilitar a inclusão
dos mais variados agentes sociais.”. (BRASIL, 2007, p. 42)
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) ao estabelecer um programa de apoio
ao turismo rural na agricultura familiar incita que a gestão da atividade deve ser praticada por
meio de organizações comunitárias ao estabelecer como um dos princípios básicos do programa
“1. A prática do associativismo” (BRASIL, 2003, 12)
As associações se caracterizam como organizações que preconizam a formação de grupos
sociais que tenham objetivos comuns. Esses grupos sociais, instituídos por meio do
associativismo, podem se estabelecer enquanto grupos formais ou informais. Sendo, o
associativismo um grupo formal, “sistematicamente constituído para desempenhar determinadas
funções e operar em conformidade com certas regras de procedimentos previamente
estabelecidas por regimentos, estatutos, etc. De modo geral, os grupos formais, são chamados de
organizações.” Alencar (2001, p. 7)
Tocqueville (1998), com base na realidade dos Estados Unidos da América, destaca a
importância do associativismo como forma de manutenção da democracia, e como meio de
afastamento do individualismo presente na sociedade. Corroborando, Putnam enfatiza que:
as associações civis contribuem para a eficácia e a estabilidade do governo
democrático, não só por causa de seus efeitos “internos” sobre o indivíduo,
mas também por causa de seus efeitos “externos” sobre a sociedade. No
âmbito interno, as associações incutem em seus membros hábitos de
cooperação, solidariedade e espírito público [...]. A participação em
organizações cívicas desenvolve o espírito de cooperação e o senso de
responsabilidade comum para com os empreendimentos coletivos. Além
disso, quando os indivíduos pertencem a grupos heterogêneos com diferentes
tipos de objetivos e membros, suas atitudes se tornam mais moderadas em
virtude da interação grupal e das múltiplas pressões. Tais efeitos, é bom que
se diga, não pressupõem que o objetivo manifesto da associação seja político.
Fazer parte de uma sociedade orfeônica ou de um clube de ornitófilos pode
desenvolver a autodisciplina e o espírito de colaboração (PUTNAM, 103104).

Observamos, por tanto, as associações enquanto grupos sociais e de cooperação que
podem contribuir para a formação de uma democracia mais eficaz, que conduza a uma
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sociedade mais justa, vindo, por tanto, ao encontro do que propõem as políticas públicas e ações
voltadas para o incremento do turismo em espaços rurais.
Os espaços rurais, até pouco tempo, intimamente vinculados com as práticas estritamente
agrícolas, tinham nas associações de proprietários rurais o objetivo de melhorar, além dos
aspectos comunitários, as formas, os meios, e a comercialização dos produtos agropecuários.
Alencar, em 2001, atribuiu o aumento do associativismo rural formalizado a necessidade de
aumento dos ganhos de escala da produção, bem como, na compra e venda de produtos, e
devendo, ainda, favorecer o acesso a programas governamentais, o que pode ser beneficiado
pelo associativismo.
Contudo, o rural atual com um campo de atuação mais abrangente, o qual transcende as
funções tradicionais de produção de bens primários, tendo agregado em seus espaços atividades
secundárias, de transformação e, ainda, atividades do setor terciário, de prestação de serviços,
passa também a agregar associações que compreendem a melhoria e fortalecimento dessas, não
mais novas, mas consolidadas atividades do campo.
Deparamo-nos, de acordo com esse contexto, com a expansão de associações rurais que
tem como objetivo o fortalecimento do turismo no espaço rural, as quais não apresentam as
funções expressas por Alencar (2001), visto que, essas associações rurais, que não excluem,
necessariamente, a produção primária de seus objetivos, estão direcionadas ou incorporam a
suas metas o fortalecimento de outras atividades, as quais denotam um rural mais abrangente e
dinâmico, que transcende as questões de produção.
Portanto, ao pensarmos nas funções destinadas as associações rurais direcionadas ao
turismo, buscamos a assertiva de Mielke (2009), que ao analisar o turismo concebido a partir
das comunidades receptoras, afirma que o associativismo vinculado a atividade turística visa o
fortalecimento da mesma a partir da promoção coletiva do produto turístico, atuando como elo
que converge os diferentes elementos da cadeia turística, devendo assim ser indutoras das
relações entre os elementos internos e externos à comunidade.
Para tanto, esses grupos sociais, formalizados como associações, vem emergindo
enquanto meio de gestão coletiva da atividade turística, ou seja, um meio pelo qual muitos
roteiros turísticos rurais vêm sendo administrados, a partir do comprometimento dos atores
locais que formam os roteiros. Assim, a gestão associativa, enquanto manifestação da sociedade
civil organizada, a qual atua em torno de objetivos comuns, deve trazer benefícios para os atores
sociais envolvidos e para suas comunidades.

Considera-se, para tanto, que a gestão do

turismo no espaço rural, por meio do associativismo, deve projetar funções que conduzam a
otimização do funcionamento da atividade, satisfazendo os interesses de seus colaboradores e
das necessidades sociais como um todo, bem como, contribuindo para a estruturação de um
planejamento que esteja voltado para o uso adequado dos recursos turísticos locais, eliminar
intermediários que possam estar impondo normas ou idéias para o desenvolvimento da
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atividade, bem como, estar levando recursos advindos da prática turística para fora das
comunidades. Tais ações podem ser concebidas no intuito de contribuir para o desenvolvimento
rural das comunidades atingidas, visto que, o turismo no espaço rural, emerge com o propósito
de dinamizar e incrementar comunidades rurais.
Para tanto, pensar o associativismo, enquanto forma de gestão do turismo no espaço rural,
pressupõe pensar um planejamento participativo da atividade, no qual todas as etapas que
congregam o processo de planejamento sejam construídas a partir dos atores sociais que estão
agregados a roteiros ou rotas turísticas.
Molina (2001) ao explanar alguns enfoques do planejamento turístico, abarca, dentre
esses, o planejamento participativo, o destacando como um enfoque mais recente e em fase de
consolidação. Para o autor:
No caso do turismo, o planejamento participativo apresenta-se como uma
excelente alternativa para fazer oposição aos excessivos desequilíbrios
gerados nos pólos turísticos, especialmente se se leva em conta que neles
prolifera a marginalização em suas dimensões ideológica, cultural, política,
econômica e social. (MOLINA, 2001, p. 126)

Em meio às transformações do setor turístico, o planejamento permanece como
instrumento fundamental para orientar os rumos da atividade. O Estado permanece
desempenhando esforços em torno do planejamento do turismo, contudo, as transformações do
setor têm projetado a descentralização do planejamento, favorecendo as ações participativas, de
maneira que os interesses e as realidades dos grupos locais sejam evidenciadas, visto que, a
singularidade insurgida da atividade demanda o planejamento adequado a cada realidade.
(MOLINA, 2001).

Considerações sobre o fortalecimento do turismo no espaço rural a partir do
associativismo

Buscou-se mostrar neste trabalho o contexto do desenvolvimento rural em que emergiu a
atividade turística no campo e o associativismo enquanto estratégia de gestão e fortalecimento
desta atividade em meios rurais. Tendo como recorte analítico para a contextualização e
entendimento, os paradigmas moderno e pós-moderno.
Vislumbramos, por tanto, um contexto de transformações ocorridas a partir da inserção
de outras atividades no campo, além das agrícolas e a emergência das questões ambientais,
sociais e culturais no alicerce de perspectivas de desenvolvimento que contemplam o local e
suas especificidades. A partir das transformações instauradas, as quais vêm sendo absorvidas
gradualmente e que vem constituindo uma “nova ruralidade”, apresenta-se o contexto de
inserção do turismo no espaço rural. A atividade emergiu como uma estratégia para
proprietários rurais que não conseguiram se inserir no contexto da modernização do campo, e
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como um cenário turístico alternativo frente a uma demanda emergente por um turismo que se
diferencie do turismo tradicional de sol e praia, ancorado no modelo turístico fordista.
O turismo no espaço rural vem se constituindo, na maioria dos casos, a partir da
conformação de roteiros turísticos, que agregam uma diversidade de atores socais, que juntam
forças para a consolidação de pequenos pólos turísticos, gerando desta forma uma sinergia entre
os atores de comunidades rurais, que buscam na peculiaridade de seus lugares e modos de vida
estratégias para a efetivação da atividade turística no meio rural.
A sinergia gerada por estes atores a partir da conformação de roteiros turísticos exige por
si só que esta congregação de forças perpasse para a gestão destes roteiros, de forma a agregar
planos de ação que contemplem, ao mesmo tempo, os diferentes interesses: individuais, do
grupo e da comunidade como um todo.
É nesse sentido que as associações comunitárias emergem, como meio de promover e
congregar a força deste atores sociais, para atingirem seus interesses e necessidades de forma
organizada. Para tanto, a emergência e fortalecimento de associações que atuem junto ao
turismo no meio rural deve proporcionar o planejamento da atividade turística no campo a partir
da participação de todos os atores envolvidos, promovendo, ainda, a articulação dos atores
destes com elementos externos ao grupo, mas que tenham interesse no desenvolvimento da
atividade.

Referências
ALENCAR, E. Associativismo rural e participação. Lavras, MG: UFLA/FAEPE,
2001.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Programa de Turismo Rural na
Agricultura Familiar. Brasília:Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2003. Disponível em:
<www.mda.gov.br/o/875076>. Acesso em: 15 de dezembro de
BRASIL. Ministério do Turismo. Plano nacional de turismo 2007/2010: uma
Viagem de Inclusão. Brasília: Ministério do Turismo, 2007.
CAMPANHOLA, C.; SILVA, J. G. (Editores Técnicos) O novo rural brasileiro:
novas atividades rurais. V. 6. Brasília, DF: Embrapa Formação Tecnológica, 2004.
CORIOLANO, L. N. M. T. O Turismo nos discursos, nas políticas e no combate à
pobreza. São Paulo: Annablume, 2006.
KAGEYAMA, A. A. Desenvolvimento rural: conceitos e aplicação ao caso
brasileiro. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.
MIELKE, E. J. C. Desenvolvimento Turístico de Base Comunitária. Campinas,
SP: Alínea, 2009.
MOLINA, S.; RODRIGUEZ, S. Planejamento integral do turismo: um Enfoque para
a América Latina. Bauru, SP: EDUSC, 2001.
SANTOS, B. S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 4. ed.
São Paulo: Cortez, 1995.
PUTNAM, R. D. Comunidade e democracia: a Experiência da Itália Moderna. 4ª
ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.
SCHERER-WARREN, I. Abrindo os Marcos Teóricos para o Entendimento das Ações
Coletivas Rurais. CADERNO CRH, Salvador, n. 28, p. 59-79, jan./jun. 1998.
81

Turismo, Espaço e Estratégias de Desenvolvimento local

SCHNEIDER, S. Tendências e temas dos estudos sobre desenvolvimento rural
no Brasil. 2007. (Xerox)
TOCQUEVILLE, A. A Democracia na América. 2ª ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São
Paulo: EDUSP, 1987.
TULIK, O. Turismo e Desenvolvimento no Espaço Rural: Abordagens Conceituais e
Tipologias. In: SANTOS, E. O. ; SOUZA, M. (Orgs.) Teoria e prática do turismo no
espaço rural. Barueri, SP: Manole, 2010. p. 02-22

82

Turismo, Espaço e Estratégias de Desenvolvimento local

INICIATIVAS TURÍSTICAS CAMPONESAS NO ESPAÇO METAMORFOSEADO

Marli GranielKinn

Introdução

Para esse artigo, analisei o campesinato do baixo curso, do Rio Araguari, nos
municípios de Uberlândia, MG, e Araguari, MG, como sujeito social. Eles sempre praticaram
atividades agropecuárias envolvendo a família, mas, recentemente, com as transformações
ocorridas pela construção de duas hidrelétricas na Bacia Hidrográfica, no baixo curso, do Rio
Araguari, o seu território sofreu metamorfoses. Neste processo, eles incorporaram novas
atividades e racionalidades produtivas, não agropecuárias, mais especificamente o turismo
receptivo, que, por vezes, levam à valorização e à reinvenção das práticas e relações sociais
locais do seu modo de vida.
Tendo como área de estudo quatro comunidades, sendo uma no município de AraguariMG, a localidade Salto, e as outras no município de Uberlândia, comunidade Tenda do Moreno,
Martinésia e Cruzeiro dos Peixotos, procura-se compreender como alguns camponeses foram
envolvidos na prática, em suas propriedades, do turismo receptivo 8 , numa condição de
pluriatividade9, sobretudo combinando, em distintas proporções, a produção agropecuária com
as visitas em suas propriedades e a oferta de serviços, como refeições. Essas mudanças vão
sendo concretizadas, legitimadas e, por vezes, encaradas como uma possibilidade real de
diversificação dos ganhos, em benefício da família.

8

Considerando a realidade das iniciativas turísticas na Bacia Hidrográfica, no baixo curso, do Rio
Araguari, conforme bibliografia consultada é possível afirmar que lá se pratica turismo receptivo, ou seja:
[...] com o ato de receber, atender e servir bem, dentro de uma proposta [...] que seduza o turista. Esse
conjunto será responsável por determinar se o visitante retornará em uma próxima oportunidade, bem
como se ele indicará o local visitado para parentes e amigos. Para a comunidade receber bem o turista ela
terá, antes de tudo, que conhecer (absorver) o lugar que vive e habita [...] Assumindo que o
conhecimento do lugar é importante, a recepção dos turistas inicia-se a partir [...] do lugar, da forma
mais simples possível, sem comprometer os objetivos. SANTOS atal, 2007.
9
O debate sobre o conceito é tão rico quanto complexo e tem sido estabelecido por autores como
Shucksmithet al. (1990, 1991), Cazolla (1998). Carneiro (1998), Kageyama (1998), Teixeira (1998),
Schneider (1999, 2003, 2006) Anjos (1995, 2001, 2003), Marafom (2006) e Tiradentes (2010). No
entanto, por aquilo que foi encontrado no campo, na área de estudo definida nesta pesquisa, toma -se o
conceito de pluriatividade como sendo relativo e relacional “[...] as situações sociais em que os
indivíduos que compõem uma família com domicílio rural passam a se dedicar ao exercício de um
conjunto variado de atividades econômicas e produtivas, não necessariamente ligadas à agricultura ou
ao cultivo da terra, e cada vez menos executadas dentro da unidade de produção. Ao contrário do que se
poderia supor, esta não é uma realidade confinada ao espaço rural de países ricos e desenvolvidos”
(SCHNEIDER, 2003, p. 5).
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Mapa 1- Comunidades da área de estudo da bacia Hidrográfica do Rio Araguari, MG

De acordo com a concepção de turismo, alimentada, nutrida e propagada pelo
capitalismo, ou seja, mercadoria, nesse camponês, identifica-se um modo distinto de exploração
da atividade que indica, a existência de formas particulares de se oferecer turismo e lazer aos
visitantes.
O que se analisa são as possibilidades de se usar aquilo que já existe no lugar, como, por
exemplo, as habitações, a culinária/gastronomia, os lagos, as paisagens – o espaço que, pelos
usos, assume outros contornos que podem ajudar a compreender, sobretudo, a permanência
desses produtores camponeses no lugar e na defesa do território. Isso significa que as iniciativas
turísticas camponesas não podem ser tratadas como sendo o extremo oposto do turismo,
enquanto mercadoria. Nem que se pode negar a influência dessa atividade na possível
transformação do camponês.
A experiência estudada é repleta de significados e, por isso, foi necessário analisar, no
lugar vivido, as especificidades das relações entre os produtores camponeses e o turismo. No
turismo que esse camponês pratica, encontra-se uma distinção sócio-espacial, pois, no espaço
rural, em seus territórios, ele age diferentemente da padronização dos serviços turísticos
percebidos nos hotéis-fazenda existentes, por exemplo, em Uberlândia, MG.
Nesse turismo que se manifesta a partir dos lagos, o moderno e o habitual traduzem
contradições e antagonismos. As relações sociais locais, embutidas nos costumes e nas práticas
sociais do camponês, foram sendo percebidas como residuais de tempos pretéritos, mas se
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estabelecem, neste momento, com fortes vínculos com as suas habilidades produtivas e com o
uso dos recursos de suas propriedades, bem como com suas habilidades para receber visitantes.
Neste trabalho, objetiva-se refletir sobre uma realidade social e espacial que inclui
camponês, turismo, espaço, lugar, modo de vida, sociabilidade, cultura, simbolismo,
pluriatividade, práticas e representação social. A pesquisa procurou como objetivo compreender
como as pessoas, nas suas atividades práticas, adaptam seus estágios produtivos e se lançam em
novas atividades, sem deixar de usar, estrategicamente, o seu jeito de ser, para desenvolver o
turismo receptivo em suas propriedades e comunidades.
O procedimento metodológico da pesquisa tomou, como ponto de partida, as mudanças
que as Hidrelétricas estavam provocando, no território das comunidades tradicionais, procurouse, a partir do modo de vida, as substâncias intricadas nas adaptações e flexibilizações da
família camponesa, na relação com o turismo, para obter as condições de permanência no
espaço rural. A organização dos empreendimentos, para a geração de energia elétrica, seguia, na
sua objetividade, os conteúdos técnicos para se obter, o mais rápido possível, a remuneração dos
capitais investidos. Essa aceleração era percebida pelos camponeses, que se surpreenderam,
mas logo compreenderam, no lugar, a complexidade do processo.

O turismo no cotidiano camponês

A construção do modo de vida se processa no cotidiano camponês quando a família
produz sua existência prática, clivada pelas transformações sociais e espaciais, mas preservando
costumes e tradições a partir dos quais é possível criar e recriar as suas humanidades.
Na Bacia Hidrográfica, no baixo curso do Rio Araguari, com a formação dos dois lagos, o
turismo tornou-se uma possibilidade de geração de renda/lucro para a família camponesa que,
por causa dele, passou a conviver com as mensagens simbólicas, os fetiches de uma sociedade
que tende a vender e a comprar também a paisagem, o espaço, os lugares, penetrando fundo em
seus territórios, transformando-os ou convertendo-os em produtos turísticos. Trabalhar com o
turismo é uma situação que implica adaptações e flexibilizações da família camponesa, não
somente em relação à produção, mas também em relação à preparação dos membros da família.
E, se as iniciativas turísticas tornam-se um meio de reprodução social, o incremento de
novas habilidades constitui-se em uma necessidade inédita, implicando em profundas
transformações na família. Assim, receber clientes passa a fazer parte da vida cotidiana que,
conforme Heller (1982),
[...] é o conjunto das atividades que caracterizam as reproduções particulares
criadoras da possibilidade global e permanente da reprodução social. Não há
sociedade que possa existir sem reprodução particular. E não há homem
particular que possa existir sem sua própria reprodução. Em todasociedade há,
pois, uma vida cotidiana: sem ela não há sociedade. O que nos obriga,
simultaneamente, a sublinhar de modo conclusivo, que todo o homem – qualquer
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que seja o lugar que ocupe na divisão social do trabalho – tem uma vida cotidiana
(HELLER, 1982, apud PEIXOTO, 2005. p.161).

As novas paisagens, decorrentes da construção dos dois lagos, têm, obviamente,
promovido mudanças no cotidiano e no modo de vida do camponês que estão lhe exigindo
outras competências. Em alguns casos, as famílias vão se dedicar a resgatar ou fortalecer, para a
nova atividade, o turismo receptivo, elementos da cotidianidade da vida tradicional.
Diante dessa situação, ocorrem novas possibilidades de leitura sobre o que o turismo, a partir
das mudanças na paisagem, pode estar representando para o camponês, sobretudo na (re)organização
das propriedades, nas adaptações e flexibilizações para continuar com a produção rural e incluir no
cotidiano um conjunto de novas atividades. As interpretações das novas paisagens e das recentes
oportunidades que surgem para atender às demandas da família vão dar novas características às
práticas produtivas do camponês.
Ligadas aos lugares, mas realizando uma apropriação diferente dos empreendimentos
capitalistas, já presentes na área de estudo, as mudanças nas paisagens rurais são rapidamente
absorvidas por alguns camponeses, como recursos disponíveis no espaço.

Foto 1– Vista parcial do lago da Hidrelétrica Amador Aguiar l, na comunidade Tenda do Moreno,
Uberlândia, MG. Kinn, maio de 2010.

Para o camponês, a paisagem parece se constituir numa possibilidade nova para obter
renda e, consequentemente, meios de ganhar a vida no lugar vivido, sem abandonar totalmente
os meios anteriores. Por isso, são encontradas várias formas de utilizar a paisagem.
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Foto 2 – Esporte náutico. Nos lagos das duas hidrelétricas, é comum a presença de jet-skis. Geralmente o
proprietário rural, ao abrir a propriedade para o turismo, permite aos visitantes usarem o lago naquilo que
lhe convier. Kinn, julho de 2010.

A terra e seus atributos se transformam em uma mercadoria. Contudo, nesta empreitada
de atraírem clientes, os valores que estão, ainda, guiando essas famílias e as finalidades que elas
têm podem ser expressos pela própria cultura. Claval (1999) compreende que:
A cultura não é vivenciada passivamente por aqueles que a recebem
como herança: eles reagem àquilo que lhes é proposto ou que se lhes
pretende impor. Interiorizam certos traços e rejeitam outros. Inventam, ao
longo de suas existências, novas maneiras de fazer, atribuem cores novas
aos seus sonhos e aos seus pesadelos, e criticam os valores usuais quando
estes não correspondem às suas aparições profundas. [...] A cultura é
constituída de realidades e signos que foram inventados para descrevê-la,
dominá-la. Carrega-se, assim, de uma dimensão simbólica. Ao serem
repetidos em público, certos gestos assumem novas significações.
Transformam-se em rituais e criam, para aqueles que os praticam ou que
os assistem, um sentimento de comunidade compartilhada. Na medida em
que a lembrança das ações coletivas funde-se aos caprichos da topografia,
às arquiteturas admiráveis ou aos monumentos criados para sustentar a
memória de todos, o espaço torna-se território (CLAVAL, 1999, p.13 –
14).
Os camponeses foram manifestando, nesse processo de incorporação do espaço, a recusa
de eliminar, de suas propriedades, antigas técnicas de produção, mas não deixaram de agir no
novo espaço, transformando a paisagem em produto de consumo, em mercadoria que eles
vendem. Assim, a necessidade humana de preservar modos de ser, viver e existir diferentes leva
ao desenvolvimento humano, conforme afirma, em sua reflexão sobre o futuro da Antropologia,
Lévi-Strauss (1962):
[...] enquanto as maneiras de ser ou agir de certos homens forem problemas
para outros homens, haverá lugar para uma reflexão sobre essas diferenças
[...] Se um optimumde diversidade é condição permanente do
desenvolvimento da humanidade, podemos estar certos que dessemelhanças e
sociedades e grupos não desaparecerão senão para se reconstituir em outros
planos (LÉVI-STRAUSS, 1962, apud MAGNANI, 1996. p. 2-3).

Na relação com os lagos, os camponeses estão se reconstruindo. Mesmo que seja possível
perceber que o turismo já é uma realidade concreta para alguns produtores familiares, as
modificações não são radicais, no sentido de negar aquilo que sempre os caracterizou como
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produtores familiares; por exemplo, as cozinhas amplas, com fogão à lenha - eles compreendem
como atrativo e adaptam a casa para o turismo receptivo.

Foto 3 – A prestação de serviços para os visitantes envolve a família, na preparação de eventos e refeições. Na
comunidade Tenda do Moreno, os principais consumidores dos restaurantes são os motoqueiros, ciclistas e
visitantes de finais de semana. À esquerda, motoqueiros se dirigindo para as trilhas de motocross. Na fazenda
Pau Furado (foto à direita), o visitante pode degustar almôndegas com mandioca e participar da festa de Santos
Reis. Kinn, maio de 2010.

A valorização do patrimônio camponês, pelo próprio camponês, leva-o a reproduzir, na
propriedade, aquilo que ninguém tem ou que ninguém consegue fazer igual. Desse modo, sob o
princípio da adaptação e da flexibilidade criam, também, o da exclusividade. A transformação
do trabalho e outra relação com a propriedade estão postos e criam, para o grupo, a
possibilidade de obter lucro com essas condições.
A família, enquanto uma forte instituição da vida camponesa continua construindo
relações entre um mundo externo, estruturado pela cultura e pelas condições históricas, e seu
próprio mundo interno, não somente no aspecto produtivo, mas também no do saber, que
envolve técnicas, sentimentos e emoções. Portanto, para compreender o turismo, na propriedade
camponesa, é extremamente importante analisar essas relações no cotidiano.
A vida cotidiana é a vida de todo homem [...] é a vida do homem
inteiro; ou seja, o homem participa da vida cotidiana com todos os
aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela colocamse „em funcionamento‟ todos os seus sentidos, todas as suas
capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas [...] seus
sentimentos, paixões, ideias, ideologias (HELLER, 1992, p.17).
No cotidiano, integram-se relações afetivas das pessoas com o lugar, emoção e
sentimentos inerentes à construção da vida e ao processo de produção.
Segundo Damiani (1999), de modo geral, existem relações intrínsecas e fundamentais,
entre o modo de produção e o cotidiano,
A lei do desenvolvimento desigual é primordial no exame do cotidiano. A
cotidianidade é criada também pelo modo de produção, não lhe é alheia nem
marginal, embora seja desigual a outros setores, momentos e situações dessa
forma de produzir. O cotidiano, como simulacro da vida plena, assim
modelado, permite ao modo de produção funcionar. Só é possível
compreendê-lo dessa forma se admitirmos que o avanço do processo
produtivo atinge inúmeros momentos da vida social [...] (DAMIANI, 1999,
p.163).
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A propriedade camponesa, entendida a partir da própria lógica e com as transformações
da paisagem, (re)organiza-se para abrir-se para os visitantes e o trabalho, a família e, em certa
medida, as comunidades sofrem adaptações e redefinem a vida cotidiana.
Para esse camponês, as transformações na paisagem impuseram-lhe outro tipo de atividade,
que, embora dentro de suas habilidades, muda o ritmo da vida. Os resultados do trabalho agora são
mais rapidamente colhidos, porque suas atividades não são mais puramente sazonais.
Nesse processo, acaba existindo e conseguindo usar, aparentemente a seu favor, aquilo
que aparentemente não lhe pertencia. A diversificação das atividades, na maioria das vezes, leva
os produtores rurais a ter atividades externas à propriedade.
Mas, ainda que desenvolvendo novas atividades, em certos casos, alguns produtores, além
disso, se encontram em estágios ou processos de produção anteriores aos de outros pequenos
produtores ou daqueles cuja produção é voltada para o mercado.
A manutenção de práticas produtivas envolvendo saberes ancestrais não é tomada como
definitiva. Não se negam outras possibilidades de transformação, da propriedade e do próprio
camponês. No cotidiano camponês, seu modo de produzir e de se relacionar com o mundo tem
métodos e procedimentos, uma lógica que contempla, também, nesta parte do Cerrado, a Bacia
Hidrográfica, no baixo curso, do Rio Araguari, um processo de adaptações, de mudanças, as
quais se traduzem, na vida prática, como uma continua reconstituição desses produtores rurais,
mesmo que em outros planos, usando o próprio espaço.
Esse modo de vida, que não se desfaz do tradicional do lugar e aceita o novo, mostra que
é possível uma reestruturação das práticas sociais sem perda de identidade, funcionalidade e
dinamismo em sua estrutura básica familiar evidenciando que o camponês continua sua vida,
adaptando-se e flexibilizando as suas atividades dentro de uma lógica própria. Há que se evitar,
todavia, concepções românticas, por exemplo, imaginar que o camponês não sofre alienações ou
se desinteressa de realizar, a partir do turismo, a remuneração dos seus patrimônios culturais e
naturais, dos seus investimentos, bem como da possibilidade de ganhar/lucrar com a nova
atividade. Para esses camponeses, o turismo receptivo promove o surgimento de experiências
um tanto particulares e específicas, nos seus territórios. Descobrir que o visitante é, também, um
cliente, e que se gostar dos seus produtos e comprá-los pode ocorrer um acréscimo na renda tem
atraído algumas famílias camponesas para a prática do turismo.
As iniciativas turísticas, no espaço rural, ocorrem em propriedades que já existiam e nelas
há, ainda, a produção de produtos para comercialização como pinga, rapadura, melado,
pimentas, farinhas (de mandioca e de milho), doces e queijos. Desse modo, as mudanças, as
metamorfoses, para os produtores rurais, servem para eles exercerem suas habilidades, fazendo
turismo. No contexto dessas mudanças, o modo de trabalho na propriedade continua familiar
para poder receber visitantes.
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Na perspectiva da família e da propriedade, as iniciativas turísticas são formas de esses
camponeses continuarem desenvolvendo a diversificação das suas atividades. Na base das
mudanças está o improviso e a capacidade de reinventar, na criação de espaços atraentes. Essa
experiência também indica que, na falta de recursos financeiros, os investimentos não deixam
de existir, mas ocorrem como sendo de outra ordem, o que envolve criatividade.

Essa

experiência ensina que o turismo também se reproduz, na modernidade, evitando a criação de
cenários artificiais específicos, porque os lagos foram criados com outra finalidade e, de certo
modo, evitando mais prejuízos aos territórios e às identidades das pessoas que neles vivem.
Segundo Tulik (1990),
O turismo contemporâneo vem sendo marcado pela profusão de formas
alternativas que são oferecidas em oposição ao chamado turismo convencional.
As novas estruturas econômicas, o desenvolvimento da urbanização e os efeitos
decorrentes desse fenômeno, bem como os valores captados do ambientalismo,
entre muitos outros fatores, se alinham para explicar a proliferação destas formas
alternativas de praticar e de entender o turismo. Embora existentes há muito
tempo, algumas dessas modalidades ressurgem renovadas por iniciativas públicas
e particulares e vêm garantindo a revitalização de áreas decadentes e estagnadas
(TULIK, 1990, p.136).

Nas falas dos produtores rurais, os relatos sobre a presença dos lagos foram evidenciando
ao mesmo tempo, rupturas e adaptações a uma territorialidade ancestral desses camponeses,
delimitada pela presença do rio e das relações que se tornaram realizáveis. Assim, para os que
praticam o turismo receptivo, os lagos passam a ser uma referência para as mudanças. Para
compreender os significados das atividades receptivas, foi-se percebendo que os pioneiros em
receber visitantes, muitas vezes, são identificados por essas iniciativas.

Considerações finais

Como, neste trabalho, preocupou-se com os usos do espaço e atividades turísticas nas
propriedades de produtores camponeses envolvendo seus patrimônios culturais materiais e
imateriais compreende-se que o espaço, transformado pelas ações planejadas pelo Estado, criou
probabilidades e possibilidades para que o camponês obtivesse a sua reprodução também a
partir de atividades não agropecuárias. Tudo isso acontece em uma conjunção de crise, em que o
Estado precisava agir ligeiramente para atender às demandas da sociedade, de maneira especial,
do grande capital interessado em produzir a sua própria energia elétrica e, assim, tornar-se autosuficiente.
Analisando-se prioritariamente os usos do espaço, compreendeu-se que, quando o
camponês recebe na sua propriedade,visitantes, passa a desenvolver atividades não
agropecuárias e vai usar de seus saberes e fazeres, as condições necessárias, para praticar
atividades de recepção e prestação de serviços para ganhar a vida. Ao convidar, por exemplo, os
clientes a servirem-se nas panelas, no fogão à lenha, ele tanto está sendo solícito e preservando
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um hábito comum no seu modo de vida, quanto está criando elementos para diferenciar o seu
negócio, uma estratégia para que o cliente se sinta seduzido pelo atendimento. Com a mutação
do espaço, o camponês reedita e redefine as suas habilidades, passa usar aquilo que ele tem na
propriedade e converte seus patrimônios materiais e imateriais, inclusive a solicitude camponesa
como possibilidades para seduzir turistas. Suas tradições, seus costumes, seus hábitos, sua
cultura são utilizados conscientemente como meio de reprodução material da vida. Mas, esse
camponês não é inventado, ele existe de fato.
Como nas iniciativas turísticas, a lógica capitalista vai-se enfiando um pouco mais no
modo de vida camponês, principalmente, quando ele junta as suas atividades ao turismo. E isso
pode levar a outras lógicas sociais. Porém, a lógica capitalista é apenas outra racionalidade
produtiva, que, não necessariamente predominara sobre as outras. Esse sujeito apesar de não
parecer, ante a racionalidade capitalista, no processo de reprodução camponesa se mostra
flexível e também o seu próprio jeito de ser, não lhe permite tornar-se um capitalista.
Encontrou-se um camponês envolvido com as mudanças. Evidentemente, as contradições
do sistema de produção capitalista, na área de estudo, continuam existindo, são pesadas, mas
esse sujeito é relativamente autônomo para usar o espaço a partir do lugar vivido. Nestes termos
o território permitiu ao camponês usar o espaço. Esse processo se expressa nas relações sociais,
na produção de coisas e de um modo de vida camponês que se estrutura a partir da apropriação
dos recursos existentes no espaço e possíveis de ser usados. Por isso, foi importante
compreender como e por que o camponês dos “lagos” usa o espaço e expressa essa capacidade
simbólica e concretamente.
Dessa situação compreende-se que o conhecimento proporciona condições de domínio
dos recursos naturais e culturais. Constitui-se em um trunfo para quem vive no lugar,
possibilitando tornar o espaço um potencial turístico. Nesse sentido, o movimento de uso,
envolvendo os usos das paisagens, conquista esse trunfo. Ele se realiza como força política que
lhe dá acesso a outras rendas/lucros.
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PARTES GEOGRÁFICAS DE UMA REGIÃO TURÍSTICA: ABORDAGENS
PRELIMINARES
Jean Carlos Vieira Santos

Introdução

O presente capítulo tem como objetivo central apresentar o debate teórico acerca das
partes geográficas de uma região turística. De acordo com Schaffer (1999) a leitura em
Geografia surge como o caminho para buscar, selecionar, organizar e interpretar a informação,
que é expressão de um momento do lugar, região, destino, circuito ou simplesmente da vida. A
escolha dessa temática permitirá refletir sobre a questão regional e de base local da atividade
turística, apresentando outros contextos que interferem no campo da discussão geográfica e
áreas afins. No entanto, ao estudar esse segmento observa-se:
[...] ser uma atividade ambivalente que tanto pode gerar riquezas, valorizar
espaços, promover novas relações entre os povos e culturas como,
simultaneamente, tornar-se predador cultural, degradador ecológico e
explorador econômico. O turismo, então, é uma atividade de faces
antagônicas, apresentando vantagens e desvantagens socioambientais.
(QUEIROZ, 2006, p.80).

Essa citação faz apontamentos mostrando a dificuldade de trabalhar academicamente esse
setor econômico, pois esse produz formas de organização espacial essencialmente humana, o
que poderá não vislumbrar a execução e planejamento de uma atividade diferenciada e
fortalecida pela ótica da preservação e conservação de recursos naturais e culturais. Cabe, em
decorrência dessa consideração, a necessidade de refletir sobre a concepção de
contemporaneidade da espacialização turística, bem como seus usos, apropriações e
contemplações com base local e regional.
Desse modo, não existe uma rigidez quanto ao aspecto teórico elencado, mas o que se
propõem é alargar o debate acerca da categoria geográfica região, subsidiada por autores com
formação intelectual, acadêmica e investigativa de várias áreas do saber e com tendências
interdisciplinares, apresentando um balanço teórico fundamentado na obra de Gunn (2002),
“Tourism Planning: basics, concepts, cases” e na tese de Santos (2010), “Políticas Públicas de
Regionalização e Criação de Destinos Turísticos entre o Lago de São Simão e a Lagoa Santa
no Baixo Paranaíba Goiano”.
Segundo Bezzi (2004, p.128), a relevância disso é que o estudo dessa categoria “pode ser
caracterizado como um sistema aberto, em constante troca de energia com o exterior, ou seja,
nas diversas inter-relações que a região mantém com os espaços vizinhos ou próximos”.
Portanto, Vera, Palomeque, Marchena e Anfon definem a região turística como:
[...] una área con cierta densidad de frencuentacion turística y con una
imagem que la caracteriza. [...] Constituye una región turística el conjunto
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de grandes núcleos, de importante frecuentación turística, localizados en
diversos municípios, limítrofes y pertenecientes a un mismo conjunto
geográfico (VERA, J. F; PALOMEQUE, F. L; MARCHENA, M. J;
ANFON, S, 1997, p.59).

Gunn (2002, tradução nossa) na sua obra “Tourism Planning” concebe a região turística
como uma unidade geográfica que engloba uma comunidade, a sua área circundante, suas
atrações e a ligação de acesso, que são peças principais de uma região geográfica turística.
Neste sentido, outros conceitos, por exemplo, de região turística irão aparecer, entre eles está o
de Gomes (2008) e Seabra (2007), observando que uma região geográfica limitada pode ser
entendida como circuito turístico. Isto é, um agrupamento de municípios com características
turísticas semelhantes, que segue uma rota de ligação entre municípios potencialmente turísticos
e relativamente próximos entre si, configurando-se um espaço turístico.
Para Portuguez e Oliveira (2011, p.239), “as discussões existentes sobre o conceito de
região não são poucas. Em geral, as regiões são entendidas como áreas de ocorrência de
determinadas características e/ou processos espaciais [...]”. Nessas condições, é possível
compreender que a região conceituada como turística não poderá ser definida pela
homogeneidade e continuidade de atrativos, mas sim pelas pequenas distâncias percorridas
pelos visitantes. Portanto, para melhor compreender a criação e planejamento de um destino de
visitação, cabe, ainda, uma discussão sobre a teoria das partes geográficas de uma região
turística.

Abordagem teórica das partes geográficas de uma região turística

Considerar a região como um conjunto de lugares é fundamental para orientar as direções
desejáveis e estimular os sujeitos sociais sensibilizados com as iniciativas e atividades de
turismo regional e de base local, pois a região contém vários lugares, alguns mais propícios do
que outros à atividade turística. Gunn (2002) afirma que:
[No caso da maioria das] [...] regiões falta uma declaração da política
que fornece um modelo para o desenvolvimento do turismo em toda a
região. Esta política seria o resultado de comum acordo pelos setores
público e privado. Todos os destinos e empreendimentos individuais
podem não ter a sensação de que eles são partes de um todo que tem
concordado com dimensões globais do desenvolvimento do turismo
(GUNN, 2002, p.142, tradução nossa).
Segundo Gunn (2002, p. 148, tradução nossa), “um passo importante para o processo de
planejamento do turismo na região é combinar desenvolvimento com necessidade e desejos dos
mercados”. A proposição de Gunn (2002, p.135) destaca três partes principais de uma região
turística: “corredor de circulação, atração complexa (destino) e o interior sem atração (FIG.
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01)”. A atração complexa é uma unidade geográfica que engloba uma comunidade, a área
circundante, suas atrações, acesso e ligação.

Figura 01 – Modelo de GUNN das principais partes geográficas de uma região turística.
Fonte: GUNN, 2002, p.136.

É nesse complexo que estão as infraestruturas, o atrativo principal assentado numa base
cultural ou natural e os recursos complementares chamados por Gunn (2002, p.136, tradução
nossa) de “cinto inviolável em torno do núcleo”. Essas atividades complementares com suas
funções encontradas no adro do atrativo turístico, mais notável do destino, oferecem serviços
compatíveis com a atração.
Os corredores de circulação são as vias que permitem os visitantes chegarem à atração
complexa, pois são fundamentais para a mobilidade de turistas. Ao longo desses corredores de
circulação, encontram-se áreas definidas como sertões sem atração ou simplesmente uma zona
interior de não atração, porém, se descobertas, podem tornar se potencialidades para o turismo
regional no futuro, especialmente influenciado por mudanças nas tendências do mercado
(GUNN, 2002, p. 137-138, tradução nossa).
Porém, a proposta deste trabalho de análise teórica das partes geográficas de uma região
turística não se limitará às três partes definidas por Gunn, pois entende ser fundamental propor
uma discussão acerca da presença dos visitantes nos atrativos principais e em circulação pelo
contexto regional, bem como a possibilidade de sensibilização dos sujeitos. Então, as partes
geográficas de uma região turística serão concebidas, como um espaço em que o aspecto
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principal é a presença do turista e as possibilidades oferecidas (1ª parte), o portal de entrada e
corredores de circulação desses visitantes (2ª parte), a atração principal (3ª parte), Sujeitos
Sociais Sensibilizados (4ª parte) e os lugares sem atrativos turísticos (5ª parte) (QUADRO 01).
Neste processo, a “1ª Parte” tem como elemento principal a presença do turista ou
visitante, que vai definir a região como um conjunto de lugares turísticos e que poderá formar
diversos destinos, pois entende que somente os meios de hospedagem e as infraestruturas de
lazer que são objetos característicos de lugares turísticos, não “são suficientes para definir a
presença da atividade em dado território, principalmente, porque não são objetos de uso
exclusivo do turismo (CRUZ, 2003, p.7-8)”. Mas são possibilidades que podem definir a
presença dos visitantes nos lugares.
Cruz (2003) ainda destaca que todo lugar em que houver a presença do turista pode ser
considerado um espaço apropriado pela prática social do turismo. Então, o que vai diferenciar as
regiões turísticas de outras espacialidades, inclusive aquelas consideradas potencialmente
turísticas, é a presença do visitante e não, simplesmente, a existência de infraestruturas típicas
de uso turístico, porém não é possível desconsiderar a sua existência na análise de uma região,
lugar, área ou espaço turístico.
Neste contexto, é relevante lembrar que os turistas presentes nos lugares turísticos,
podem, em outros períodos, alterar seus hábitos, comportamentos e preferências, que em
verdade são rebatimentos “das rápidas mudanças da sociedade e da evolução tecnológica e
científica” (CUNHA, 2001, p. 387). Desse modo, não se pode correr o risco de cair no
excessivo mercantilismo de conceber todos os lugares da região como turísticos, ainda mais
identificando que os turistas não se farão presentes de imediato por todos esses locais.

QUADRO 01: Partes ou elementos principais de uma região turística
Partes Formadoras de
uma Região Turística
1ª parte

2ª parte
3ª parte

4ª parte

5ª parte

Caracterização das Partes Geográficas de uma Região Turística
A presença do turista e as possibilidades oferecidas são os pontos
principais que definirão a região como um conjunto de lugares
turísticos e que poderão formar diversos destinos.
Portais de entradas e as principais vias de mobilidades desses
turistas pela região.
Atração ou as atrações principais que fazem com que o turista
permaneça na região e onde estão as infraestruturas e políticas
públicas de turismo. O atrativo principal poderá ser compreendido
como lugar com alta densidade turística, se comparado com os
espaços onde o visitante é ausente.
É preciso ter “Sujeitos Sociais Sensibilizados” com a atividade
turística, para que ocorram as tomadas de decisão dentro das redes
sociais local, regional, estadual e federal. É fundamental, nesse
momento, a participação de grupos sociais diversos, considerando
as relações públicas, privadas e de comunidades diversas.
Áreas não capturadas pelo o turismo, ou seja, onde o turista não se
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faz presente e não existem as possibilidades anteriores. Será
significativo, nesse processo, aceitar os vazios turísticos e os
atrativos sem infraestrutura de acolhimento, que poderão numa
outra etapa serem inseridos como novos lugares turísticos. Esta fase
também poderá ser considerada como área de densidade turística
nula.
Fonte: SANTOS, Jean Carlos Vieira. 2010, p.257.

A “2ª Parte” consiste em compreender e localizar os portais de entradas e as principais
vias de mobilidades dos turistas pela região, bem como os meios de transporte mais utilizados.
Os portais de acesso são: aeroportos, ferrovias, áreas portuárias diversas (hidrovias, portos
marítimos, etc), e as rodovias da região (automóveis, ônibus, etc). Posteriormente, faz-se
necessário analisar se as vias de mobilidade dos turistas são somente nas áreas urbanas ou entre
duas ou mais cidades, seja por rodovias federal, municipal ou estadual.
Para Cruz (2003), o turismo não apenas se apropria de rodovias preexistentes ao seu
aparecimento em dado território, mas também cria seus espaços de deslocamento. A partir daí, é
necessário compreender se os turistas estão chegando à região em função de seus atrativos ou
apenas circulando por suas vias em busca de outras regiões turísticas, pois esse visitante em
mobilidade ou que utiliza os meios de hospedagens e alimentação por algumas horas, também
pode se inserir no planejamento dos destinos turísticos elencados na região, por meio da
comercialização da produção local (SANTOS, 2010). É nesta fase também que a discussão fica
centrada nas dimensões regionais de deslocamento que:
[...] deverão ser suficientemente pequenos, para permitir a coordenação de
um certo número de operações locais, formando um conjunto relativamente
complexo e suficientemente pequenas, para permitir a coordenação direta e
um controle eficaz das operações que nela são desenvolvidas (SOUZA,
1976, p.108).

Seu tamanho, portanto, dependerá de uma série de fatores como densidade demográfica,
maior ou menor homogeneidade no espaço regional, amplitude da polarização urbana,
possibilidades de articulação administrativa e técnica. No entanto, para Bourdin (2001, p.67), “a
localização se realiza não conforme uma simples lógica de proximidade, mas combinando um
conjunto de escolhas e de meios de mobilidade”.
No planejamento de uma região turística, é preciso considerar as vias de mobilidade dos
visitantes como caminhos que unem pontos turísticos diversos e semelhantes. Sendo assim, as
dimensões espaciais e limítrofes são fundamentais na operacionalidade das “Regiões
Turísticas”. Fortalecendo a importância da proximidade, Seabra (2007) afirma que grupos de
municípios com potencial e potencialmente turísticos, em áreas próximas, reduzem os custos
dos investimentos em infraestruturas e serviços.
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Os diversos lugares que formam um leque de destinos em regiões turísticas assim
concebidas encurtam as distâncias e possibilitam maior mobilidade e entretenimento ao
visitante. Aumentando o número de lugares visitados, o turista tem mais oportunidades para
conhecer atrativos diversos e se relacionar com hábitos, mitos, ritos e festejos de diferentes
comunidades.
A “3ª Parte” é identificar a atração ou as atrações principais que fazem com que o turista
permaneça na região. De acordo com Cunha (2001), são as atrações que definem os destinos
turísticos e constituem um dos principais componentes do sistema turístico, pois os visitantes
deslocam-se para um determinado destino porque ali existem elementos ou fatores de diferentes
naturezas que sobre eles exercem uma atração. Essa capacidade de gerar movimentos turísticos
difere de uma atração para outra e depende principalmente da localização e das condições de
acesso.
Uma paisagem dramática ou uma obra notável, próxima dos centros urbanos e de fácil
acesso, terá, obviamente, uma maior capacidade de atrair turistas. No entanto, o elemento mais
importante de uma atração é a sua singularidade. No adro das principais atrações estão as
infraestruturas turísticas, pois com a presença do turista no lugar, os meios de hospedagem e
serviços diversos farão parte do ordenamento espacial, tornando-se uma possibilidade de
permanência do visitante.
Nesta 3ª etapa, podem aparecer os atrativos complementares, onde grupos menores de
turista que visitam os atrativos principais também frequentam. Nesse processo, devem-se
considerar os espaços naturais, culturais e os sujeitos que podem abastecer as iniciativas
turísticas existentes com as novidades da produção local (FOTO 01), colocando à disposição do
visitante saberes e fazeres culinários, artesanais e outros elementos dos modos de vida regional
e local.
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Foto 01: Artesanato na cidade de Marzagão, Estado de Goiás. Saber fazer local
comercializado junto aos turistas que passam pelo município com destino as cidades
turísticas de Caldas Novas e Rio Quente. Vieira Santos, J. C. 2012.

É o momento em que não se pode ignorar os aspectos econômicos das comunidades
locais, principalmente no que tange:
[...] la subsistencia de la obrera entregada a estos quehaceres, que son
todo su recurso, es de consideración primordial. […] de los valores
históricos y sociales, y por ende espirituales: el de la conservación de
la autenticidad de expresiones que como la cerámica, son
multisecularmente representativas de un espíritu diferenciado (PLA,
2006, p.59).
Na “4ª Parte”, os órgãos públicos e planejadores turísticos devem considerar a
existência de sujeitos sensibilizados com a atividade turística nos lugares para que ocorram as
tomadas de decisão. Para Brizolla e Lima (2008), quando se fala em sensibilização, fala-se
sobre a faculdade de sentir, de perceber modificações no meio em que se vive e de reagir de
forma adequada frente a elas. Significa estar apto a sentir em profundidade as impressões,
participar ativamente delas e tentar intervir sobre aquilo que está a sua volta. Para o sucesso de
qualquer programa de turismo:
[...] é importante que estejamos todos “sensíveis” para ver, sentir e entender
o turismo. É preciso que nos deixemos descobrir nossas cidades, olhá-las
com olhar curioso do viajante, perceber o que, em nossa região, é diferente e
especial. Todas as regiões têm, certamente atrativos. Uns são facilmente
reconhecíveis, outros inesperadamente interessantes. Porém, muitas vezes as
pessoas não conseguem sequer perceber o potencial de riquezas que está a
sua volta (BRIZOLLA; LIMA, 2008, p.38).
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Ao longo dessa obra, os autores afirmam que para o processo de sensibilização seja
eficiente, é preciso que se desenvolva, na comunidade, a percepção do que é o turismo e sua
importância no desenvolvimento de cada região. O poder público, representado pelos governos
federal, estadual e municipal, deve assumir sua parte, incentivando esse processo inicial de
formação de lideranças locais, sensibilizando e mobilizando os sujeitos envolvidos.
Não há como negar que os diálogos dos poderes centrais e estaduais com a base local são
essenciais para que esse processo consiga atingir os patamares desejados. Segundo o Ministério
do Turismo (2004), a sensibilização é um processo permanente que deverá despertar o interesse
e o comprometimento necessário dos sujeitos locais, pois são desses as responsabilidades de
transformar sua região em turística. O projeto estatal destaca que os objetivos da sensibilização
são:
Buscar a adesão dos órgãos públicos das Unidades Federadas e órgãos
municipais, como foco da regionalização do turismo; Esclarecer o setor
público e privado e a própria sociedade sobre a importância e as vantagens
de estruturar e aumentar a oferta dos produtos turísticos, melhorar a
qualidade dos serviços e equipamentos e agregar valor aos produtos
ofertados; Apoiar as Unidades Federadas na identificação de lideranças
naturais na comunidade e no setor privado envolvidas com as atividades
turísticas que possam ser incluídas no processo de regionalização, inclusive
como animadores e multiplicadores para outras regiões do Estado;
Minimizar as resistências a novas idéias e posturas (MINISTÉRIO DO
TURISMO, 2004, p. 21).

Nesse contexto da sensibilização, pode-se afirmar que é por meio dos sujeitos sociais
envolvidos com as iniciativas turísticas nas redes sociais local, regional, estadual e federal que
sairão propostas mais coerentes com as realidades regionais. Neste âmbito, as propostas de
criação de diversos destinos heterogêneos dentro da região estarão encurtando os espaços,
valorizando as forças políticas locais, os interesses regionais, as sociabilidades e as conexões
que dão vida aos lugares. Assim se projetarão para as regiões não só as propostas de órgãos
públicos e iniciativas privadas, mas as densidades dos espaços no contexto das possibilidades e
lógicas sociais que têm particularidades, histórias e identidades.
Nesse processo, haverá a participação de grupos sociais diversos e comprometidos com a
organização política, cultural e econômica regional. Desse modo, é fundamental o envolvimento
de sujeitos públicos e privados e das comunidades organizadas, para que se atinja o sucesso
desejado, com a valorização dos laços de pertencimento aos grupos e das relações com os
lugares capturados pelo turismo. É nesta “4ª Parte” que todas as possibilidades elencadas nas
partes anteriores estarão convergidas para a criação dos destinos turísticos inseridos na região.
Neste viés, é relevante lembrar as palavras de Portuguez e Oliveira (2011) que esses destinos ou
regiões turísticas são formadas:
[...] por um amplo conjunto de localidades, que são agrupadas sob o
argumento de apresentarem paisagens e identidades semelhantes. Porém esta
prática pode ser perigosa, caso as localidades se vejam obrigadas a anular
suas peculiaridades em nome de uma aparência coletiva que negligencia o
conteúdo próprio de cada lugar. (PORTUGUEZ; OLIVEIRA, 2011, p.243).
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Enfim, chega se a “5ª Parte e última” que considera as áreas não apropriadas pelo o
turismo, onde o turista e os sujeitos sociais sensibilizados não frequentam. É evidente a
importância de privilegiar as proximidades com atrativos, mas será significativo, neste processo,
aceitar os vazios turísticos e os atrativos sem infraestrutura de acolhimento, que poderão, numa
outra etapa, ser inseridos como novos lugares turísticos. Destacam-se, ainda, as potencialidades
inventariadas não apropriadas e as não diagnosticadas pelo poder público e iniciativa privada
local ou regional.
Para Almeida (2006), as potencialidades do espaço inventariadas pelos planejadores
públicos e privados são entendidas como a existência de condições favoráveis da oferta turística,
capazes de viabilizar, por meio do adequado planejamento, uma exploração turística sustentável
destinada a satisfazer uma demanda atual ou latente. Segundo Cruz (2001), as potencialidades
turísticas ora são recursos naturais, ora recursos culturais ou ambos, ignorando o principal fator
conformador dos lugares turísticos, ou seja, a presença do turista. Referimo-nos, neste
momento, ao espaço potencial, ou seja, à possibilidade de destinar ao espaço real o uso diferente
do atual. Essa realidade pertence à imaginação dos planejadores quando, depois do diagnóstico,
ao passarem à proposição do plano, estudam a possibilidade de uso turístico de um lugar (BENI,
2003).
Nesta etapa, os diversos sujeitos sociais municipais e regionais interessados e persuadidos
com o desenvolvimento do setor turístico devem “começar a relacionar todos os recursos que
podem ser utilizados para o turismo, identificando-os, classificando-os e procedendo a uma
avaliação real dos mesmos, como parte de um plano de desenvolvimento” (LAGE; MILONE,
1991, p.54). Portanto, este trabalho entende que, para a região ser considerada turística é preciso
considerar principalmente a presença do turista e as diversas possibilidades como as vias de
acesso (portais de entrada e rotas de circulação), o atrativo principal com suas infraestruturas no
entorno, os sujeitos sociais sensibilizados com a atividade e os vazios turísticos. Estes são
elementos fundamentais para que as atuais ações deflagradas pelos diferentes sujeitos sociais e
atores públicos possam, a partir das densidades dos lugares, formar uma região turística.

Considerações finais
Pode-se dizer que Gunn na sua obra “Tourism Planning” ao tratar das partes geográficas
de uma região turística traz um aporte teórico de leitura dos lugares turísticos, tanto no contexto
regional como na base local. Essa proposta pode-se tornar numa possível alternativa de redução
do entendimento fragmentado das atividades espaciais de lazer e turismo, apontando critérios
sobre a conceituação do segmento turísticos que orientem os diferentes sujeitos sociais
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sensibilizados e persuadidos em desenvolver esse setor econômico nos grandes centros urbanos
e pequenas comunidades.
Outro aspecto a ser observado é que esse suporte possa vir a ser um elemento de apoio,
discussão e de elaboração de propostas para minimizar as problemáticas encontradas nas ações
de atores governamentais e empresariais durante a implementação das atividades turísticas em
diferentes municípios, evitando conflitos territoriais perante o não envolvimento direto das
populações locais. Esse processo é um dialogo alternativo para o desenvolvimento do turismo
de base local e regional, indo na contramão da forma desigual e conservadora de privatização e
realidade competitiva dos espaços de visitação.
As partes geográficas apresentadas terão que ser pensadas como processos intimamente
relacionados à gestão territorial e ambiental, associadas aos conjuntos de dados e informações
levantadas e elaboradas por sujeitos com visão de uso coletivo e, portanto, colocando essas a
disposição das comunidades envolvidas e de diferentes atores regionais, com o objetivo de
fortalecer as lideranças locais e a identidade de cada espaço.
Enfim, entende-se que a discussão “das Partes Geográficas de uma Região Turística” não
se esgota aqui, é preciso continuar alargando o debate em torno dessa temática, para
compreender por quais processos a regionalização de atrativos turísticos ocorre em diferentes
regiões. Das quais fazem parte a presença do turista, atrativos âncoras, as linhas de transportes e
as informações existentes que produzem conexões e sociabilidades entre os vários sujeitos
locais e regionais.
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A TEORIA E A PRÁTICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS:
REFLEXO NO DESENVOLVIMENTO LOCAL.
Paulo Sergio da Silva

O objetivo deste capítulo consiste em expor a trajetória do turismo e destacar os projetos
desenvolvidos pela gestão pública no Brasil para o desenvolvimento desta atividade. Consiste
também em analisar no âmbito da esfera pública a efetivação destes projetos passando pelas
iniciativas no estado de Minas Gerais até o nível municipal.
Para atingir este objetivo foi realizada uma incursão histórica tendo como recorte
temporal o início dos anos de 1940, momento em que havia no Brasil uma tendência pública
favorável à implantação dos cassinos.
Posteriormente identificam-se as iniciativas públicas em nível federal voltadas para a
elaboração de projetos turísticos destacando nesta esfera o Programa Nacional de
Municipalização do Turismo – PNMT.
Em nível estadual (Minas Gerais), foi analisado também como a gestão pública se
organizou no sentido de promover a atividade e nele destaca-se a criação dos Circuitos
Turísticos de forma a regionalizar e agrupar os lugares a partir das suas “tendências
vocacionais” ou mercadologicamente inventadas.
E finalmente foi analisado o envolvimento da gestão pública em nível local e suas
articulações no sentido de também promover a atividade na municipalidade.
Um resultado importante obtido após toda esta análise é que há uma dificuldade muito
grande entre o planejamento turístico e sua efetivação nos locais onde estão sendo implantados.
Uma das questões a ser destacada é nossa estrutura pluripartidária, em que nem sempre há
um alinhamento entre as esferas públicas, ou seja, a união tem uma proposta que pode até se
engajar na proposta do estado, mas não se enquadra politicamente no local.
Desta forma assistimos à criação de inúmeros projetos eminentemente teóricos e que em
sua maioria não se efetivam pelo fato de que não serem capazes de considerar as
particularidades locais e agem tratando as comunidades e os bens patrimoniais (materiais e
imateriais) do lugar de forma padronizada e homogênea.
O resultado dessa falta de atenção é refletido nas descontínuas ações percebidas nos
municípios que ao tentarem implementá-las, o poder público não consegue atingir
satisfatoriamente a todos os segmentos envolvidos com a atividade turística.
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A invenção da atividade turística: breve consideração

O turismo emerge sob a égide do capitalismo e se apresenta como uma atividade típica
dessa sociedade, principalmente pós-revolução industrial, com uma capacidade múltipla de
agregar diversos fatores para seu funcionamento, primeiramente individualista e altamente
consumidores dos recursos naturais de forma desordenada.
Talvez seja no ano de 1910 que esteja a mais antiga das definições sobre o turismo, fruto
de um trabalho científico em que o economista austríaco Hermann von Schullern zu
Schattenhofen, In: Wharab (1991, p76-77) definiu como: “A soma das operações,
principalmente de natureza econômica, que estão diretamente relacionadas com a entrada,
permanência e deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de um país, cidade ou
região”.
Ao definir o turismo sob esta perspectiva, principalmente de natureza econômica e como
uma atividade comercial especializada, exclui-se momentaneamente o sentido sócio-cultural e
todo envolvimento neste contexto.
Para Walker (1991) o turismo é uma soma, “a ciência, a arte e a atividade comercial
especializada em atrair e transportar visitantes, acomodá-los, e atender com cortesia suas
necessidades e desejos”.
Sob o olhar social, Trigo (2004, p. 12) analisa a atividade turística como um possível elo
entre as pessoas.
Uma atividade humana intencional que serve como meio de comunicação e
como elo de interação entre povos, tanto dentro como fora de um país.
Envolve o deslocamento temporário de pessoas para outras regiões ou países
visando à satisfação de outras necessidades que não a de atividades
remuneradas (TRIGO, 2004, P. 18).

A atividade turística surge então da convergência de diversos fatores e se transforma em
práticas sociais diretamente relacionadas ao movimento e ao deslocamento espacial de pessoas,
informações e serviços, como meio de comunicação e como elo de interação entre os povos,
tornando-se evidente e necessário sua abordagem também no contexto social.
Beni (1997, p. 37) definiu o turismo como “um elaborado e complexo processo de
decisão sobre o que visitar, onde, como e a que preço”. Nesse processo intervêm inúmeros
fatores de realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e
científica que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de transporte e o
alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para a fruição tanto material como subjetiva
dos conteúdos de sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial
histórico-humanístico, profissional, e de expansão de negócios.
Jafar Jafari (2002, P.109-113) define de forma holística Turismo como sendo:
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O estudo do homem longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz
suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre
os ambientes físico, econômico e sociocultural da área receptora (JAFARI
2002, P.109-113).

Neste contexto, o turismo, ao possuir essas características de forma multifacedatada e
multidisciplinar, nas diversas áreas de conhecimento que a ele se relaciona, pode ser definido de
acordo com seus próprios interesses e para atender ao interesse específico do objeto de estudo.

Iniciativas da gestão pública para o turismo no Brasil

Os dados econômicos divulgados pela Organização Mundial do Turismo – OMT (2009)
revelaram uma forte relação entre o ambiente econômico e o crescimento do turismo, registrado
entre os anos de 1975 a 2008 em um ritmo médio anual de 4,4%, enquanto que o crescimento
econômico medido pelo Produto Interno Bruto no Brasil ficou em torno de 4,5%.
Nesse contingente de números favoráveis à proposta da gestão pública em nível federal
para o turismo, descentralizou o Plano Nacional de Turismo, buscando fomentar a consolidação
de uma rede de entidades e instituições em todo o território nacional, envolvendo políticas
públicas nas três esferas de governo, na iniciativa privada e no terceiro setor. Nesse conjunto de
atores relacionados ao turismo, vem promovendo ações locais no sentido de buscar sua
consolidação.
Uma das propostas sobreviventes nos últimos anos (1998 a 2010) está relacionada ao
Programa de Regionalização do Turismo, lançado pelo Ministério do Turismo em 2004, o qual
apresentou ao país uma nova perspectiva para o turismo brasileiro por meio de uma gestão
descentralizada, estruturada pelos princípios da articulação entre os setores.
Um dos grandes objetivos desse programa consistiu na desconcentração da oferta turística
até então predominantemente localizada no litoral, propiciando uma interiorização da atividade
e a inclusão de novos destinos nos roteiros comercializados. A regionalização do turismo
consistiu na ampliação das ações centradas nas ações municipais que em 2006, segundo
Ministério do Turismo, era composta por 249 regiões turísticas com cerca de 3.600 municípios
envolvidos.
Essas propostas de alavancar o turismo em todo território nacional indicaram que a
atividade avançou significativamente nos últimos anos, mas ainda apresenta grandes limitações
quanto ao seu potencial de desenvolvimento em virtude de uma série de comprometimentos
diretamente ligados à aplicação das ações planejadas pela gestão local.
Considerando o estágio atual do desenvolvimento da atividade no país, de acordo com as
informações e dados apresentados pelo Ministério do Turismo, secretarias regionais e o trade
turístico de forma geral, apontam as questões relacionadas principalmente à gestão da atividade.
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Muito se avançou na consolidação de um ambiente de discussão e reflexão sobre a
atividade por meio da proposta de gestão descentralizada via Plano Nacional do Turismo, que
estabeleceu fóruns de discussão entre o poder público e a iniciativa privada, porém a efetivação
ainda não encontrou o caminho que converge a uma ligação entre os ambientes teóricos e
práticos.
Dessa forma, os municípios se esforçam no sentido de integrar os resultados desses
diversos fóruns às diversas propostas e instâncias do poder público, de modo a alcançar os
destinos turísticos.

A trajetória dos projetos governamentais para o turismo brasileiro: Dificuldade de
efetivação

As políticas públicas para o turismo brasileiro tiveram sua evolução marcada,
principalmente, por alterações bruscas no seu direcionamento, visíveis na própria gestão da
política nacional para o turismo nas últimas quatro décadas.
A descontinuidade nas ações do governo federal torna-se preocupante por demonstrar
fragilidade em relação às ações governamentais apontadas no conjunto das relações estruturais
propostas por Beni (1997) em que considera a necessidade de integrar as esferas públicas na
gestão do turismo.
Segundo Cruz (2000) ao escrever sobre a primeira política nacional para o turismo em
nível nacional, lançada em 1966, “não significa que não tenha havido anteriormente outras
políticas federais para a atividade”. Alguns fatos merecem destaque ao longo da trajetória das
medidas tomadas no planejamento do turismo brasileiro.
Uma delas está registrada pelo Decreto-lei 9215 de 30 de abril de 1946, da vigência do
artigo 50 e seus parágrafos da Lei de Contravenções Penais 10 , no qual declarava nulas as
licenças, concessões ou autorizações emitidas pelos órgãos federais, estaduais e municipais,
para o funcionamento de cerca de 70 cassinos no Brasil, desencadeando desemprego a mais de
53 mil funcionários diretamente ligados ao setor turístico.
Outro fato importante, e cerca de vinte anos após, está associado ao Decreto-Lei no.
55.66 de 18 de novembro de 1966, hoje revogado, no qual estabelece a criação da Empresa
Brasileira de Turismo – EMBRATUR. Em pleno regime político militar registra a intervenção
governamental nas ações da atividade turística brasileira.
A lei define que a política nacional de turismo cria o Conselho Nacional de Turismo e a
Empresa Brasileira de Turismo, isto é, enquanto o Conselho regimenta a função normativa, a
EMBRATUR desempenharia a função executiva.

10

Decreto-Lei n.º 3688, de 2 de outubro de 1941
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O Conselho Nacional do Turismo, órgão superior à EMBRATUR, composto por
representantes do governo, sendo a maioria da própria EMBRATUR e do trade11 como hotéis,
transportadoras e agências de viagem.
Segundo Beni (1997) o modelo de gestão do turismo que segue os anos posteriores a
1966 possui características descentralizadoras, porém, influencia de forma substancial nas
decisões sobre o desenvolvimento de produtos e serviços turísticos com características
centralizadoras. As decisões sobre o caminho do planejamento do turismo no Brasil passavam
pela aprovação do Conselho e eram executadas pela EMBRATUR.
Até o final do regime militar, toda e qualquer atividade que estivesse ligada ao setor
turístico deveria ser obrigatoriamente registrada, autorizada e fiscalizada pela EMBRATUR
que, amparada pelo artigo 13 do Decreto 55.66, atribuía a ela “fomentar e financiar diretamente
iniciativas, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento da indústria do
turismo”, na forma estabelecida e regulamentada pelo Decreto-Lei ou com resoluções do
Conselho Nacional do Turismo.
Nesse sentido, a ditadura militar, durante todo esse período, deteve o controle sobre o
desenvolvimento do turismo no Brasil e também pela divulgação da imagem do país no exterior.
No ano seguinte, a Embratur, em sua função estatal, tentava organizar o turismo em nível
nacional como uma receita para a solução dos visíveis problemas estruturais brasileiros como o
desemprego. Isso causou uma série de equívocos, principalmente por basear em modelos de
planejamento turístico de países em estágios muito mais avançados que o nosso, como a França
e dos Estados Unidos (TRIGO, 1993).
O fim do regime militar no início da década de 1980 inicia uma transformação muito
grande na estrutura de gestão e planejamento do turismo no Brasil. O Decreto-Lei 2.294 de
novembro de 1986, em seu primeiro artigo, atribui que “são livres, no país, o exercício e a
exploração de atividades e serviços turísticos, salvo quanto às obrigações tributárias e às normas
municipais para as edificações de hotéis”.
Ao fazermos uma avaliação desse decreto, observamos que por um lado assistimos certa
liberdade de mercado, no qual as iniciativas para o turismo se tornaram mais independentes e
abrangentes. Por outro lado, percebemos também um volume muito grande da abertura de
empreendimentos turísticos que, com o slogan para a melhoria da qualidade dos serviços e
equipamentos, se multiplicaram no país de norte a sul.
Essas iniciativas foram apoiadas no fim da obrigatoriedade da classificação e do registro,
junto à EMBRATUR, de empresas turísticas e, com isso, automaticamente provocando o fim da
própria instituição na estrutura até então montada.

11

Entendemos por Trade um conjunto de equipamentos da super-estrutura constituintes do produto
turístico.
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A quantidade de novos negócios voltados para o turismo é refletida até hoje, 2009, no
qual os problemas relacionados ao trato amador ao negócio e um descontínuo planejamento em
todas as esferas da gestão pública implica numa série de problemas no setor.
A idéia de que o turismo, no Brasil, é uma rota de desenvolvimento natural e
fácil é completamente equivocada. Um complexo petroquímico que pode ser
construído em qualquer região produtora não impede o estabelecimento de
dinâmicas concorrenciais predatórias. Seus produtos, por outro lado, desde
que com preços competitivos, podem ser transportados, com várias escalas
transbordos, para qualquer lugar do mundo sem maiores percalços e
reclamações, o que não ocorre com o turismo (ALBAN, 2004).

Nesse sentido, o pensamento neoliberal, associado à abertura política dos anos de 1980, já
não permitia mais a influência do estado no controle e gestão do setor, principalmente nas
iniciativas turísticas privadas, e o cenário político nacional promovido pelos governos
subseqüentes provocaram profundas transformações nas políticas públicas para o turismo
brasileiro.
Após o regime militar encerrado em 1984, e percorrendo a trajetória política no Brasil a
partir do presidente José Sarney Filho, que substituiu o presidente eleito e falecido em 1985,
Tancredo de Almeida Neves, nota-se o estabelecimento dos aspectos democráticos e a abertura
ao pluripartidarismo, isto é, ocorre uma descontinuidade da gestão pública entre os regimentos
federais e suas relações com os estados e municípios, uma vez que nem sempre as secretarias ou
os governos são dos mesmos partidos políticos.
Segundo Silveira e Medaglia (2006), não deixam de serem raras as situações em que os
distintos níveis de governo federal, estadual e municipal sejam de três partidos políticos
distintos e com ideologias e posicionamento divergentes. Acrescente-se ainda que a retomada
desta estrutura política incida diretamente na dispersão das políticas públicas federais entre
estados e municípios.
Neste cenário político, sua composição fica multipartidária e é ainda agravada pela
própria estrutura pública local nas quais as secretarias podem ser compostas por outros partidos
políticos, isto é, as questões políticas interferem diretamente no posicionamento para o turismo.
Desta forma, as ações tomadas não conseguem articular de maneira eficiente e interligada
as decisões voltadas para o desenvolvimento do turismo nas esferas da gestão pública, e o
reflexo está na descontinuidade das medidas voltadas para o setor em que o governo federal
delibera certo projeto turístico e ele não se enquadra nas esferas locais por questões técnicas e
políticas de cada lugar, esse gargalo político interfere ainda mais no enfraquecimento da
EMBRATUR.
Na gestão do presidente Fernando Collor de Melo, a EMBRATUR perde ainda mais a sua
autonomia. A publicação da Lei 8.181 de 28 de março de 1991 transfere o órgão da cidade do
Rio de Janeiro para a capital federal Brasília, deixando para trás boa parte do corpo técnico que
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prefere ser direcionados para outros órgãos na cidade, além de passar de empresa para autarquia
denominada na época Instituto Brasileiro de Turismo.
Outra mudança também percebida esteve ligada ao modelo de classificação dos hotéis
que passam para estrelas e associa-se a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira – ABIH.
O Decreto 448 de 1992, assinado pelo então presidente Fernando Collor de Melo, sobre a
Política Nacional de Turismo, regulamenta os dispositivos da Lei no 8.181/01 no qual delibera
diretrizes para a prática do turismo como forma de promoção da valorização e preservação do
patrimônio natural e cultural do Brasil e a valorização do homem como destinatário final do
desenvolvimento turístico.
Os objetivos dessas propostas, na verdade, estavam ligados à tentativa de minimizar as
disparidades regionais e de promover de forma mais homogênea o país. Posteriormente a essa
medida governamental, a gestão para o turismo no Brasil se sensibiliza pela proposta da
Organização Mundial do Turismo – OMT (1994), na qual considera que o turismo se efetiva
nos municípios com seus destinos e atrativos e que ninguém conhece melhor seus recursos que
as esferas locais.
A EMBRATUR começa então a repassar as diretrizes de desenvolvimento diretamente às
prefeituras, baseando-se na participação comunitária e na formação de conselhos regionais e
municipais para o desenvolvimento e planejamento do turismo.
Essa atitude visava minimizar as diferenças e interrupções entre os órgãos públicos, e os
municípios então passaram a assumir um novo papel no direcionamento das atividades turísticas
em seus territórios, estruturando cada vez mais a municipalização do setor.
O fato marcante na gestão do presidente tampão de Itamar Franco consistiu exatamente
na regulamentação e implantação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo –
PNMT, no qual ajudou a escrever a Política Nacional de Turismo no primeiro mandato do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
A Lei 8.623 de 28 de janeiro de 1993 estabelece uma série de medidas para a
regulamentação da atividade turística no Brasil. Entre elas a criação do código de ética sobre o
guia turístico que profissionaliza sua atuação devidamente cadastrada no Instituto Brasileiro de
Turismo, em que no seu “caput” descreve “exercer as atividades de acompanhamento,
orientação e transmissão de informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas,
municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas”.
Essa medida governamental torna-se muito importante pelo fato de tentar dar um
primeiro passo para a profissionalização do turismo no Brasil, isto é, aqueles que passam a
exercer funções no setor turístico também necessitam da mesma capacitação técnica e punições
como para qualquer outro setor.
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Envolvido neste contexto de desenvolvimento sustentável, o então presidente Fernando
Henrique Cardoso, no seu primeiro mandado, a partir de 1994, articula o turismo como um fator
propulsor e gerador de emprego, renda e divisas.
O documento Mãos à Obra Brasil, publicado pelo MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO E TURISMO (1996), lança a Política Nacional de turismo, no qual complementa
as estratégias estabelecidas pelo “Plano Plurianual de Investimentos 1996-1999, em que
destinava promover e incrementar o turismo como de renda, de geração de emprego e de
desenvolvimento socioeconômico do país”.
Ao todo foram lançados 24 programas para o setor turístico no Brasil, inseridos no
projeto Avança Brasil. O primeiro deles, o PRODETUR 12 , com investimentos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID na ordem de cerca de US$ 560 milhões, foram
aplicados na melhoria de infra-estruturas e logística, na recuperação do patrimônio arquitetônico
e na proteção ambiental.
Dados do Ministério do Planejamento (2008), essas medidas de certa forma ajudaram a
promover os destinos turísticos no Brasil, no final de 1998 influenciaram na geração de cerca de
US$ 8, 5 bilhões em impostos advindos do cadastro de cerca de 1650 municípios brasileiros
com alguma sensibilidade turística.
No mesmo ano, a Organização Mundial do Turismo – OMT eleva o Brasil de 43º lugar
para o 29º no receptivo internacional, e com um crescimento de cerca de 50% no fluxo anual de
pessoas nos aeroportos nacionais.
As ações deliberadas pelo Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT,
iniciado no governo de Itamar Franco e encerrado no final do primeiro mandado do governo
Fernando Henrique Cardoso, caracteriza-se principalmente pela tentativa de descentralização o
fortalecimento dos municípios diante de ações para a gestão do turismo.
Nesse contexto, caberia à gestão municipal o planejamento e execução de ações em curto
e longo prazo, e o direcionamento para o turismo local, até então sob a responsabilidade da
esfera federal. Em outro aspecto, o Comitê Executivo Nacional seria apoiado pelos Comitês
Estaduais e os municípios representados pelo Fundo Municipal de Turismo.
Os dados do MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO (2002) registraram um
acréscimo de cerca de 1500 novos municípios no programa e que ao longo dos oito anos de
duração ainda capacitou cerca de vinte e cinco mil agentes em todas as esferas da gestão
pública.
Essa formação de multiplicadores estava reforçada principalmente pela idéia de que os
moradores capacitados tornassem as ações locais contínuas e representativas, auxiliando a
elaboração de projetos turísticos e a implantação de novos negócios para o setor.

12

Programa Desenvolvimento do Turismo IN: Ministério do Planejamento, 2002.
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Dessa forma, a proposta de Municipalização do Turismo via PNMT encontra pela frente
problemas para a sua efetivação. O primeiro aspecto está relacionado aos destinos de boa parte
dos recursos financeiros alocados para o setor que acabou se concentrando nos grandes projetos
e nos principais centros receptivos nacionais como a cidade de Rio de Janeiro - RJ, São Paulo –
SP, Salvador – BA e agora Brasília – DF, Goiânia – GO e Florianópolis - SC (MINISTÉRIO
DO TURISMO, 2008).
A idéia de municipalizar o turismo deixou para os gestores locais o papel de implantar
suas bases, porém, aqueles municípios menos expressivos no segmento e pouco poder de
decisão política ficaram com o papel de administrar as infindáveis discussões sobre a
importância do turismo nos encontros promovidos pelo setor para qualificação e capacitação
enquanto que na verdade pouco se efetivou nos lugares onde se projetaram.
Novamente trouxemos para discussão o fato relacionado à ineficiência do diálogo entre as
esferas do poder público que ao invés de promover uma aproximação entre a União, os Estados
e os Municípios acabam provocando um distanciamento entre eles por tratar todos como se
fossem iguais e não respeitam suas diversidades como se existisse uma fórmula única.
Outro aspecto preponderante que contribuiu para a não efetivação do programa estava na
ilusão da gestão pública federal em acreditar que os municípios estavam capacitados
tecnicamente para gerir as ações deliberadas pelos projetos turísticos.
Chegavam a avançar nas discussões teóricas, porém, ao necessitar de sua implantação,
não possuía profissionais qualificados para sua efetivação.
Desta forma percebe-se claramente uma postura em que a esfera federal lança os projetos
turísticos, mas esquecem da viabilidade de implantação dos mesmos nos municípios por
desconsiderar uma série de fatores que atrapalham a continuidade do projeto em nível local.
Por outro lado o programa provocou um fluxo muito grande de pessoas assediadas pela
discussão em torno da temática, tirando a questão do turismo dos bancos das Universidades e
Institutos especializados no segmento e aproximando mais aqueles que estavam ligados aos
aspectos relacionados ao turismo.
Mas a grande crítica esboçada ao programa está focada principalmente na incapacidade
de promover avanços reais e na materialização de ações nas comunidades locais, isto é, muito se
discutiu, pesquisou e pouco se efetivou.
Outro aspecto importante que ainda merece destaque ao programa foi na universalização
das propostas emitidas. Ao lançar as bases, o PNMT visualizou o território brasileiro e seus
municípios como um conjunto homogêneo em que se funcionasse em um determinado lugar
também funcionaria no outro e acabaram banalizando ou até mesmo desconsiderando as grandes
desigualdades regionais que o país possui.
O programa não respeitou essas diferenças e tão pouco teve flexibilidade para a sua
adequação, e o que assistimos foram municípios com recursos financeiros, técnicos e humanos
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despontando no cenário turístico e atraindo boa parte dos recursos, e aqueles que não tiveram
condições de acompanhar o ritmo de crescimento acabaram ficando com seus projetos
engavetados.
Portanto, em vez de o programa promover a sociabilização do turismo, e para o turismo,
acabou promovendo certo desarranjo entre os municípios que tiveram de rever novamente suas
bases voltadas para o turismo local.
O início do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, coincide
com a criação do Ministério do Turismo – MTUR, e em abril do mesmo ano foi lançado o Plano
Nacional de turismo, criado pela Secretaria Nacional de Políticas de Turismo.
No ano de 2004, o Ministério do Turismo - MTUR lança o Programa de Regionalização
do Turismo: roteiros do Brasil como uma forma de executar as políticas públicas para o setor.
Observa-se nesse momento que a idéia de regionalização incorpora a proposta de arranjos
produtivos como uma vertente norteadora no macroprograma do governo federal.
Segundo Beni (1997) o que se tem visto com freqüência “é cenário de roteirização
regionalizada em vez de regionalização sustentável do turismo, este sim é o alvo e a meta do
governo federal”. Na mesma linha de pensamento CARVALHO (1994) considera que “é uma
pena que tenham matado o Plano Nacional de Municipalização por mesquinhez de assessores
que iludiram o atual ministro”.
Ao comparar os desafios entre a proposta de regionalização e as municipalizações, ambas
passam por gestão de governança, isto é, enquanto a municipalização restringia-se a ações
políticas a um núcleo organizado, em termos políticos e administrativos, a regionalização
dependente claramente da capacidade de absorção dos municípios e na sua força política e
econômica de gerar os novos arranjos para o setor turístico local, e, mais que isso, não esteja
totalmente atrelado a representantes tradicionais.
A proposta do MTUR consistiu em aumentar em 50% o receptivo internacional, passando
para nove milhões de estrangeiros. Até o final do ano de 2008, essa meta não ultrapassou a casa
dos cinco milhões de turistas. Por outro lado, o Ministério do Turismo ficou encarregado de
cuidar da imagem do Brasil turisticamente no exterior e no fomento de dados para novos
produtos no segmento interno.
Assim, no ir e vir das políticas públicas para o turismo no Brasil acabou gerando
resultados positivos com a promoção de novos destinos, mas que ainda apresenta uma
fragilidade muito grande na sua efetivação, pois notamos claramente um distanciamento entre
os ideais de planejamento dos projetos turísticos e a acessibilidade de seus objetivos pelos
municípios.
Aos referir-se aos programas do governo do estado de Minas Gerais voltados para o setor
turístico, dando continuidade às discussões sobre a formatação de projetos turísticos nas esferas
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públicas, recorremos à criação da primeira Secretaria em 28 de outubro de 1999, através da Lei
no. 13.341 para lidar exclusivamente com o turismo.
Art.19 – A setur tem por finalidade planejar, coordenar, fomentar e
fiscalizar o turismo, objetivando a melhoria da qualidade de vida das
comunidades, a geração de emprego e renda e a divulgação do
potencial turístico do Estado (SETUR, 1999).

A Empresa Mineira de Turismo – TURMINAS, (1999), foi criada com objetivo de se
tornar a base operacional da SETUR, promover, distribuir e lançar novas ações para o turismo
no estado de forma menos burocrática, e tentar uma aproximação maior entre a esfera pública
do estado com os municípios.
Após a criação da Secretaria de Turismo – SETUR, o governo de Minas Gerais iniciou a
elaboração de políticas públicas para o turismo, sustentado na descentralização das ações e na
regionalização13 das sensibilidades turísticas de cada região.
O programa de regionalização do turismo, adotado pelo governo do estado, apostava no
estímulo e na indução das comunidades para a sensibilização do turismo de cada município
objetivando a construção dos circuitos de forma a agrupar os recursos conforme suas
características semelhantes.
As características desses projetos indicavam primeiramente o levantamento das
potencialidades de cada município, posteriormente procura-se traçar um plano comum entre eles
considerando aspectos como a proximidade e por fim, de forma totalmente equivocada pensa
que o lugar tem vocação ao se aplicar sob esse pretexto às ações propostas.
A proposta da política pública para o turismo no estado iniciou-se com a iniciativa de
interação com a gestão publica de cada município, isto é, ninguém melhor que os gestores e a
comunidade de cada lugar específico para conhecer a fundo suas realidades.
A iniciativa do governo em acreditar na gestão pública local para despertar a
sensibilização para o turismo acabou gerando controvérsias necessárias de serem analisadas.
Mesmo que a proposta tenha sido lançada com o objetivo de atingir todos os municípios
do estado de Minas Gerais, ela acabou obtendo o mesmo resultado que a municipalização do
turismo lançada pelo governo federal em 1994, ou seja, diferenças políticas e falta de
conhecimento tornaram-se gargalos os projetos.
Os municípios se articularam de forma muito interativa com o estado através dos órgãos
de qualificação como Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e
Serviço Nacional do Comércio – SENAC através da oferta de cursos nestes municípios,
objetivando preparar o morador local para o exercício da função na atividade turística.

13

Modelo de gestão descentralizada, coordenada e integrada, com base nos princípios da flexibilidade,
articulação, mobilização, cooperação intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões, para o
desenvolvimento turístico local, regional, estadual e nacional, de forma articulada e compartilhada.
(Mtur, 2005).
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O Estado de Minas Gerais levou a Secretaria de Turismo a acreditar na estratégia da
descentralização das ações públicas voltadas para o setor do turismo, por meio da criação da
regionalização do turismo.
A publicação do Decreto Lei-no. 43.321 de oito de maio de 2003, em conformidade com
os objetivos do Ministério do Turismo – Mtur (2003), em regionalizar o turismo,
institucionaliza os Circuitos Turísticos de Minas Gerais (SETUR, 2003), conjugando
municípios próximos com afinidades culturais, sociais e econômicas, imbuídos na organização e
desempenho da atividade.
Segundo a SETUR, o circuito turístico é composto por municípios próximos entre si, que
se associam em função de interesses e possibilidades de explorar turisticamente seus respectivos
patrimônios históricos, culturais e naturais, assim como outros bens afins.
É indispensável que pelo menos um desses municípios disponha da infra-estrutura
necessária para receber turistas, de modo que estes, a partir dali, possam desfrutar os atrativos
dos demais.
No estado de Minas Gerais, a idéia de se agrupar municípios em circuitos turísticos
nasceu da necessidade de explorar melhor o potencial do Estado nesse setor.
No final dos anos de 1990, à medida que se estimulavam as tradicionais cidades e
localidades turísticas de Minas a promover uma revisão de seus posicionamentos e ações em
relação ao turismo, vislumbrava-se a geração de oportunidades também para os municípios
vizinhos.
Estes passariam não só a explorar seus respectivos recursos, mas também a contribuir
para a diversificação da atratividade e/ou da infra-estrutura turística de sua região. Dessa forma,
o circuito tornou-se um meio para se estruturar melhor à atividade turística municipal 14 e
regional, para atrair mais turistas a determinada região e estimular aumento na sua permanência
e, conseqüentemente, o movimento do comércio e dos serviços turísticos.
Segundo a Secretaria de Estado do Turismo (2008) foram formatados no estado 59
circuitos turísticos, dos quais 39 já foram certificados pelo fato de atenderem às exigências da
qualificação como sinalização, capacitação e melhoria dos serviços.
Não podemos deixar de ver os verdadeiros valores desta proposta, que se multiplicou em
todo o estado com ideais realmente engajados na promoção do turismo para os municípios.
Porém, a maioria deles ficou apenas em infindáveis cursos teóricos e na construção do
discurso sobre a importância do turismo para o lugar, enquanto que na prática apenas alguns
municípios com tendências já evidenciadas para o turismo e com força política para a captação
dos recursos tiveram acessos reais à efetivação do programa.
14

Ao final dessa tese há dois roteiros turísticos indicados por nós como resultado das pesquisas
realizadas no município com base na comunidade em que consideramos as pessoas como sujeitos
sociais nesta proposta.
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Segundo Irving (2002), “a resistência ao processo participativo parece ter sua explicação
na cultura institucional brasileira e na percepção política de „participação‟ como divisão de
poder das esferas instituídas”, isto é, as secretarias municipais não são partidárias da secretaria
do Estado, e suas propostas também não são vistas como prioritárias pela gestão pública local.
Mesmo diante destas adversidades, o governo do estado continuou acreditando na
participação da comunidade local como forma de garantir a sustentabilidade do programa de
regionalização do turismo em Minas, mesmo diante das descontinuidades políticas.
Nessa dosagem entre gestão, Becker (1997, p.19), afirma.
A participação social no processo de tomada de decisões constitui prérequisito à sustentabilidade e legitimidade de todos e qualquer projeto
planejado e implementado sob a denominação conceitual de sustentável.
(BECKER, 1997, p. 19).
Mas é importante considerar que a sustentabilidade em uma sociedade como a nossa é um
conceito criticável, ou seja, sustentabilidade para quem! Há uma tendência em promover alguns
setores da economia e generalizá-los como uma realidade única.
Mesmo que as comunidades sejam incluídas, mesmo assim não há sustentabilidade
porque em uma sociedade de consumo o objetivo é o lucro. Seria importante considerar que o
pensamento que envolve a sustentabilidade torna-se importante para tese na medida em que ela
defende a participação democrática da comunidade.
A valorização da comunidade local, diante da implantação de projetos turísticos, torna-se
o grande eixo norteador para o sucesso da atividade e para isso não devemos observá-la
simplesmente do ponto de vista de “valor”, mas como sujeitos ativos e inseridos no processo,
anteriores à implantação desses projetos.
Portanto, é necessário ouvir, analisar e discutir com a comunidade seu ponto de vista
sobre o que será implantado.
Na realidade, o que se vê na maioria das vezes são situações contraditórias em que
primeiro lança o projeto, “queimam” recursos públicos com cursos e treinamento, e, por último,
se volta para a comunidade e ela, por falta de meios, muitas vezes, não consegue interagir. Pelo
fato de desconhecer seus verdadeiros direitos, o espaço que as comunidades ocupam vão ser
usado e apropriado, a sua revelia, na exploração turística.
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O novo papel desempenhado pelos municípios na gestão pública para o turismo.

Acompanhando a mesma proposta de análise, isto é, na busca pela identificação na gestão
dos projetos turísticos pelo poder público, ao transpor essa análise em nível municipal, optamos
primeiramente em observar o novo papel que estes municípios assumem na administração de
seus territórios.
A participação dos municípios nesse novo contexto de envolvimento com a economia
voltada para os aspectos turísticos parte inicialmente pela capacidade de gestão que cada um
possui em aproveitar seus potenciais recursos, sejam eles naturais, culturais, antropológicos ou
artificiais, e promover uma articulação entre seu uso e a preservação de suas identidades.
Uma importante observação retirada ultimamente na gestão do turismo demonstra um
crescente aumento da participação dos municípios no rumo do seu próprio envolvimento com a
atividade. Isso está associado a um intercâmbio entre os gestores regionais e que há uma baixa
interferência do poder federal.
A diminuição da influência do Estado gera uma incapacidade de controlar cada vez mais
processos econômicos, sociais, e culturais, ocorridos em seus territórios. A gestão local assume
cada vez mais um importante papel no estabelecimento de estratégias próprias voltadas para o
desenvolvimento local.
Percebe-se que ao analisar os consórcios regionais de saúde em que os municípios de
menor poder aquisitivo se agrupam para adquirir certo equipamento ou erguer pontos de
atendimento e hospitais. Essa nova função do poder local também se torna bastante expressiva
nas competências como à geração de empregos, a assistência e o bem-estar social, além do
desenvolvimento econômico.
Nesse sentido, a capacidade de interação com diversos atores locais como empresários,
comunidade e funcionários públicos, tornam-se mais estreita, de forma que as relações políticas,
a capacidade de articulação e tomada de decisão ficam mais rápidas e dinâmicas no retorno para
a comunidade. Essa nova característica assumida pela gestão pública local, de certa forma,
convoca as lideranças locais a compartilharem as vontades com outros agentes sociais e
econômicos na gestão do território.
Ao assumir as responsabilidades locais, os municípios acabam investindo em suas
especificidades regionais, baseadas principalmente no pequeno e médio empreendedor, para se
tornar substancial diante das conseqüências macroeconômicas em nível estadual e federal.
Porém, ressalta neste momento a capacidade que esta gestão pública possuirá para
fortalecer e promover um desenvolvimento integrado dos segmentos articulados no município, e
não apenas de alguns setores na gestão do território.
Na atividade turística, percebemos através dos circuitos que os municípios também estão
se agrupando conforme suas afinidades políticas, buscando fortalecer e conquistar seu lugar de
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destaque. Porém, esse processo também nem sempre vem acompanhado de igual envolvimento
e dentro dos próprios circuitos temos aqueles municípios que ainda não conseguem acompanhar
estas mudanças.
Nessa perspectiva articulada pelos municípios, o tema desenvolvimento local tornou-se
uma questão muito discutida e debatida pelo poder público. Cada vez mais essa temática ganhou
relevância e promoveu novas reflexões e práticas no processo de envolvimento dos municípios,
na sua participação mais ativa diante da esfera estadual ou federal. Assim, o local (re) surge para
desempenhar um novo papel nos circuitos turísticos, a partir de seus recursos e identidades.
Para Coriolano (2002) o desenvolvimento local significa, acima de tudo, um
desenvolvimento em escala humana, atendendo às demandas sociais. Nele, o homem passa a ser
a medida de todas as coisas e não apenas os índices quantitativos e o lucro.
Por outro lado, a questão local passa a servir como uma fonte de inspiração para a
reorientação das ações do conjunto, entre atores sociais que encontram nele um campo propício
para promover e desenvolver os novos arranjos socioeconômicos.
A proposta de envolvimento dos municípios com o turismo tende mais responsabilidade a
partir de estratégias e alternativas, construindo espaços de formulação e gestão publica local,
baseado na participação cidadã e na reconstrução do tecido social mais homogêneo, promove o
crescimento social (ZAPATA, 2004).
Segundo Vázquez (1988) o conceito de desenvolvimento local se apóia na idéia de que as
localidades e territórios dispõem de recursos econômicos, humanos, institucionais, ambientais e
culturais, além de economias de escala não exploradas, que constituem seu potencial de
desenvolvimento.
A existência de um sistema produtivo capaz de gerar rendimentos crescentes, mediante a
utilização dos recursos disponíveis e a introdução de inovações, garante a criação de riqueza e a
melhoria do bem-estar da população local, através de programas voltados para a gestão local.
Coriolano (2002, p.64-67) complementa.
[...] o desenvolvimento local é o desenvolvimento endógeno, de
dentro para fora, de baixo para cima, é o desenvolvimento social, o
desenvolvimento do homem, das condições humanas, são as buscas de
alternativas para criar novos cenários, priorizar outros atores sociais,
como os trabalhadores, as mulheres, os jovens, os vizinhos, os
residentes, os excluídos, os nativos, as comunidades. (CORIOLANO,
2002, P. 64)
Portanto, o desenvolvimento local deve, prioritariamente, se constituir por ações
alternativas que conduzem a uma realização em estágios primários voltados para o morador
local. Sua base essencial de existência deverá se voltar para o retorno imediato na qualidade de
vida da comunidade local.
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A consonância de desenvolvimento endógeno ou desenvolvimento local, além de
desenvolver os aspectos produtivos, se propõe a potencializar as dimensões sociais, culturais,
ambientais e político-institucionais que constroem o bem-estar da sociedade.
Neste contexto, a atividade turística se apresenta como uma atividade econômica que
desperta o interesse por sua busca principalmente no setor de serviços e, conseqüentemente, na
ampliação da oferta de emprego e geração de renda.
Este fato merece um pouco mais de atenção, principalmente pela necessidade (e
imposições) de os gestores locais abraçarem, em muito dos casos, somente esse viés que a
atividade promove, e acabarem esquecendo-se de outras questões que não são apresentadas às
comunidades como os impactos negativos15 gerados pelo turismo.
Dessa forma, ao mesmo tempo em que o turismo pode promover o desenvolvimento local
de forma dinâmica ou sensível, poderá também provocar danos irreversíveis ao meio ambiente,
ao patrimônio cultural e às estruturas sociais.
É visível que esta atividade acaba gerando valores econômicos para os cofres públicos, já
que se inscreve inegavelmente como uma entrada importante, porém, torna-se necessário
observar os reais interesses para a implantação dessas atividades nos municípios.
No caso brasileiro, o turismo com base no desenvolvimento local, segundo Benevides
(1996), apresenta-se de forma mais democrática com sensível busca pela manutenção das
identidades culturais dos lugares e uma tendência menos agressiva ao uso do patrimônio
ambiental.
Essa questão favorece os municípios com baixa capacidade de investimento econômico
nos segmentos turísticos, mas com pequenas ações voltadas para as características locais como
as feiras de artesanatos e as festas populares, objetivando atrair turistas seduzidos por estes
atrativos.
Ao acompanhar os modelos produtivos tradicionais, não havia nenhuma preocupação
com a questão do dano ambiental. Por esta razão, não vamos postular a favor de que o turismo
não acompanhe esse caminho, mas a atividade turística, de certa forma, considera a conservação
ambiental como um fator que favorece a continuidade dos negócios.
A atividade turística relacionada ao desenvolvimento local deverá envolver a
comunidade, em tese ela se assenta na revitalização de pequenas ações, promovendo retorno
para a comunidade, projetando uma fixação do morador e assegurando-lhe melhores condições
de vida, favorecendo o estimulo à valorização de insumos locais, artesanato e outras atividades
associadas ao turismo.
Revendo trabalhos escritos por Cavaco (1996), na região do vale do Douro em Portugal, a
autora destaca a necessidade de estimular a implantação e manutenção de unidades artesanais de
15

Estrangulamento da capacidade de carga dos atrativos, aumento do custo de vida do morador,
influência no comportamento do jovem do lugar, inserção e aumento de vícios alóctones.
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produção. Um aspecto importante que se registra é o (re) despertar dos valores culturais,
valorizando as manifestações antropológicas, religiosas, artísticas, folclóricas, artesanais e
históricas.

Concluindo

Diante destes fatores, pode-se considerar que os recursos turísticos ficam muito expostos
às ações de dominação, exploração e a falta de compromisso com a preservação ou manutenção
de suas características originais, geram a necessidade de satisfazer essa nova clientela que
possui uma força maior que o bom senso, vê-se, portanto, que dessa forma, não há
sustentabilidade.
Neste sentido, não basta à elaboração de projetos turísticos que não aproxime as
realidades locais, eles precisam ser elaborados com vistas a respeitar os valores locais, baseados
nas relações sociais estabelecidas principalmente pela comunidade, pois se estes fatores não
forem considerados, dificilmente alcançarão seus objetivos.
Assim destas questões expostas, torna-se necessário considerar as ações públicas locais
como gestora, direcionadoras e responsáveis pela exploração e manutenção destes recursos. Por
outro lado, as iniciativas privadas devem priorizar planos de manejo e de conservação dos
aspectos naturais, culturais e as identidades do lugar, concebendo-os como sendo à base de
sustentação de qualquer projeto turístico.
Por fim, a comunidade deve assumir o papel político na relação que se busca estabelecer
com o estado, principalmente com as suas políticas públicas, pois somente assim as pessoas do
lugar turístico conseguirão receber os bônus da atividade, e não somente os ônus que se tornam
tão prejudiciais para aqueles que resistem em permanecer no lugar, transformado pelos usos e
apropriações inconseqüentes.
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TURISMO E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: UMA REFLEXÃO
SOBRE AS POLÍTICAS DIFUSIONISTAS E TERRITORIALISTAS
Fábia Trentin

Políticas difusionistas e territorialistas: algumas considerações

O pós Segunda Guerra Mundial foi um marco em relação à propagação ideológica dos
modelos de desenvolvimento com a finalidade de transformar as sociedades pobres a partir de
das experiências ocorridas nos países ricos (MORENO, 2007). É nesse contexto, que o modelo
de desenvolvimento difusionista atinge seu ápice nos países europeus (CARVALHO, 2003)
bem como em outros países e continentes.
O modelo difusionistapode ser caracterizado por ser pensado e implementado dentro de
uma perspectiva descendente (Top-Down) além de trazer consigo “uma crença em determinados
princípios que supostamente seriam a garantia da felicidade, do progresso e do bem-estar das
populações” (CARVALHO, 2003, p. 174).
Com os resultados do difusionismo, tem início o despertar de uma insatisfação contra a
difusão e o poder do Estado, que influenciarãoa concepção de outro modelo para fomentar o
desenvolvimento.
Assim, na década de 1970, o territorialismo é apontado como uma opção para o
desenvolvimento, considerando o espaço social ao invés do crescimento econômico
(FERREIRA, 2004) como no difusionismo.
Para refletir sobre o territorialismo Ferreira (2004) e Moreno (2007) baseiam-se nos
escritos de Rafestin (1980) e Pecqueur (1987), evidenciando a necessidade de contemplar as
condições do território, para se referir a um processo que leva em consideração as capacidades,
os recursos territoriais bem como toda atmosfera que determina o exercício do poder.
Noterritorialismoa comunidade encontra-se ativada para o processo integral do
desenvolvimento local, as especificidades endógenas estão mobilizadas, não é apenas o
desenvolvimento

no

local

ou

para

o

local

(ÁVILA,

2006),

e

sim

o

seu

empowerment(empoderamento) que importam.
O desenvolvimento alternativo é uma crítica aos modelos de desenvolvimento
dominantes e se baseia na racionalidade existencial, na democracia participada bem como no
desenvolvimento dos seres humanos individuais, culminando com o empowerment político e
social (FRIEDAMNN 1996). Moreno (2007) corrobora com Friedmann (1996) ao defender a
inclusão em oposição a toda e qualquer forma de expressão de apartheid social. Para Sen (2003)
o desenvolvimento é mais amplo e abarca questões como a eliminação das fontes de pobreza, da
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falta de oportunidades econômicas, privação social, intolerância e prepotência dos estados
repressivos.
O desenvolvimento pautado no territorialismo a partir do turismo deve considerar o
espaço cultural, político e econômico comum, pois éa uma oportunidade para a contenção do
poder funcional e sua subordinação à vontade territorial, (FRIEDMANN; WEAVER, 1981).
Fernandes (2008, p.11) concorda com Friedmann, Weaver (1981) e Silva (2004) ao
entender que é “localmente, com base numa estratégia de constituição de redes locais de
cooperação e até, em muitos casos, de inovação institucional, que se preparam os lugares e as
comunidades a estes associados para maiores níveis de resiliência”. Esse posicionamento
contraria oqueacontecia até recentemente quando as vantagens comparativas entre
potencialidades de determinado local eram avaliadas pelos recursos culturais e naturais que
proporcionavam as especializações produtivas.
Atualmente, as vantagens competitivas dependem da capacidade organizacional dos
lugares e os aspectos sociais e políticos é que detém o poder de transformar os territórios. É
nesse contexto que o desenvolvimento local tem espaço e potencial transformador.
Independentemente do modelo de desenvolvimento,o turismo existe e se dá no âmbito do
espaço euclidiano e topológico, com a alocação de infraestrutura, com o uso dos recursos
naturais, do ambiente construído, das sociedades constituídas, bem como a informação, a
comunicação e a tecnologia que possibilitam a conectividade e a compressão espaço-tempo
abrindo novas possibilidades para as comunidades locais e turistas.

Desenvolvimento local e ordenamento territorial

Baseando-se em Ferrão (2010), pode-se afirmar queo momento político atual é de uma
“grande transição” em que há a falência do modelo do Estado, da economia eda sociedade com
um efeito predador das visões neoliberal e hiperindividualista pós-moderna. Em meio a esse
cenário há a construção de uma visão que Ferrão denomina de “neo-moderna”.
Com finalidade de compreender as mudanças políticas e econômicas atuais, utilizou-se a
exposição de Moreno sobre abordagem das culturas que influenciam o ordenamento territorial a
partir do quadro a seguir.
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Visão moderna
(técnico-relacional)
Finalidade

regulação do uso e
transformação do solo

Flexibilização

planos rígidos
(inexistência de
mecanismos de
flexibilização)
papel reduzido;
sistema de controle e
comando Estatal

Atores
Privados

Visão neoliberal
(estratégico
competitiva)
visão estratégica a
favor da
competitividade
territorial
casuística, em função
de interesses
particulares
papel facilitador do
Estado; centralidade
dos atores privados

Visão neo-moderna
(estratégico-colaborativa)
intervenção integrada
estratégica a partir de uma
agenda partilhada
inclusiva e com regras prédefinidas (diversidade,
imprevisibilidade)
planejamento colaborativo,
governança de baseterritorial

Quadro 1 - Três culturas em ordenamento territorial
Fonte: Ferrão, 2010.

A partir do quadro 1, é possível compreender a lógica que incide no ordenamento do
território bem como a finalidade, a flexibilização ou não e o papel dos atores sociais.
Em relação ao moderno, observa-se um posicionamento mais rígido em todos os
aspectos, desde a regulação do solo, os planos e a atuação dos atores que, nesse caso, é
representado pelo Estado que detém o controle sobre o território.
Na visão neoliberal, o ordenamento do território assume uma finalidade estratégica
relacionada à competitividade, fato coerente com a lógica da flexibilização, de acordo com os
interesses particulares. Nesse contexto, o papel do Estado alterou-se de maneira a se tornar um
facilitador, deixando, até certo ponto, o comando para os atores sociais que assumem a
centralidade no controle do território.
A cultura neo-moderna é mais permeável, pois em termos da finalidade do ordenamento
do território passa a haver uma intervenção integrada estratégica a partir de uma agenda
partilhada, com flexibilidade inclusiva e com regras pré-definidas contemplando a diversidade e
a participação dos atores que passam a ter lugar no planejamento colaborativo bem como na
governança de base-territorial. O Estado deixa de atuar de forma verticalizada e passa a exercer
seu papel centrado em intervenções territorialmente integradas com a coordenação de políticas
que incidem sobre o mesmo território (FERRÃO, 2010).
No que se refere à governança, embora existam graus distintos de complexidadee de
formalização, a governança tende a valorizar “processos de decisão mais descentralizados face
ao papel tradicionalmente desempenhado pelo Estado moderno” (FERRÃO, 2010, p. 133) e em
alguns casos tal desempenho é mais regulamentado do que em outros que se utilizam de
instrumentos mais participativos como a organização em redes colaborativas, por exemplo.
Assim,à medida que aumenta a participação dos indivíduos nos processos decisórios
relacionados ao território,é necessáriaa inclusão de estratégias de adaptação com a finalidade de
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tornar os recursos humanos mais resilientes para que possam lidar com imprevistos de maneira
flexível, respondendo “às exigências do sistema global interdependente” (FERNANDES, 2008,
p. 4-5).
Nesse contexto, para além das estratégias de inclusão dos recursos humanos, é necessário,
de acordo com Cravidão e Fernandes (2003, p. 423), “a valorização dos fatores locais de
desenvolvimento, ainda que tradicionais e vinculados a um determinado território,exige
inovação, capacidade de organização, atores e processos de valorização”.
É a partir do espaço euclidiano que se difunde uma territorialidade topológica, ou seja,
“um espaço geográfico menos controlável, mais imprevisível, mais rápido e fluído, com uma
territorialidade topológica de vértices e canais de contacto espacialmente descontínuos, muitas
das vezes virtuais” (FERNANDES, 2008, p.13). O espaço topológico segundo Lash
eUrry(1994) citado por Guimarães (2006)detém ainda a “mobilidade rápida frequente, através
de longas distâncias, e que não é algo que apenas existe por si mesmo, mas que tem que ser
desenvolvida e organizada, isto é, a mobilidade tem que ser socialmente organizada”.
De acordo com as dimensões contemporâneas do capitalismo, associadas ao espaço
topológico bem como a velocidade dos processos de produção e consumo, os deslocamentos
humanos também são afetados. No turismo, as conexões entre o espaço euclidiano e topológico
colocam o território ao alcance do turista, disponibilizando experiências mais diversificadas em
vários segmentos e nichos.
Esse contexto neo-moderno abre possibilidades não apenas aos turistas, mas a inúmeros
territórios que têm oportunidade de fortalecer-se localmente e ao mesmo tempo conectar-se
globalmente e obter benefícios econômicos, socioculturais, ambientais e políticos.
Para Fernandes (2008) a conexão com o global pode facilitar ainda, a emergência de
empresas multinacionais ou de menor porte, que tem uma lógica de cadeia produtiva nociva a
determinados territórios onde deixa as externalidades do seu processo produtivo, no
entanto,essas multinacionais, podem “estimular o empowermentde algumas populações e,
consequentes, projetos locais de desenvolvimento” (FERNANDES, 2008, p. 13).
O empowerment local, com apoio de da iniciativa privada, do poder público, do terceiro
setor e da comunidade, pode desencadear processos inovadores bem como a descoberta de
talentos empreendedores para atuar no turismo e desencadear um processo de transformação do
território e das potencialidades dos talentos endógenos e exógenos.
Com o desenvolvimento local e o aproveitamento da potencialidade do turismo em
termos de dinamização da economia, quanto maior for o número de conexões internas entre os
setores da economia, menor a probabilidade de que seja necessário importar materiais de fora da
região, estado ou país, pois os efeitos multiplicadores do turismo serão mais acentuados no
território (MATHIESON E WALL, 1987).
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3 O Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR, o Turismo de Base
Comunitária – TBC e suas dinâmicas territoriais
O envolvimento do Estado no planejamento do turismo pode garantir que o
desenvolvimento do turismo seja integrado às necessidades mais amplas do território, incluindo
as dimensões econômica, social, ambiental e política do país anfitrião.
O presente artigo aborda duas formas de desenvolvimento a partir do turismo. Uma
baseada no modelo difusionista e outra no modelo territorialista.
O Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR
Os projetos turísticos oriundos de políticas difusionistas no Brasil, por exemplo, se
inspiram no modelo de polo de crescimento de Perroux (1978) e a polarização do espacial do
crescimento, como o Programa de Desenvolvimento de Turismo – PRODETUR que levou a
certa uniformização de processos, produção e perda de diversidade, influenciando o
ordenamento territorial com predominância do turismo como atividade (CARVALHO, 2003).
Esse programa, para fomentar o desenvolvimento turístico, principalmente, no litoral
nordestino brasileiro, assumiu a lógica urbano-industrial em que os territórios que não se
encontravam adaptados ao turismo a ponto de oferecer um produto competitivo sucumbiriam e
perderiam “poder e relevância econômica e, consequentemente, o protagonismo político”
(CARVALHO, 2003, p.174) no cenário turístico nacional e internacional.
A base do programa considerou a teoria de polo de crescimento de Perroux 16 com a
finalidade de ordenar o território, visando à atração de investimentos por turistas estrangeiros, e
consequentemente, o efeito multiplicador para o território e população como a geração de
emprego e renda e valorização da cultura local.
O PRODETUR segue a lógica neoliberal imposta pelos organismos financiadores
interacionais como o Fundo Monetário Internacional - FMI, o Banco Interamericano de
desenvolvimento - BID e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
e volta-se para a alocação de infraestruturas tendo em vista a atração de investidores
estrangeiros para compor uma oferta turística deficiente em termos de competitividade
internacional.
Com o PRODETUR buscou-se ofortalecimento do turismo receptivo internacional por
meio megaprojetos financiados por capitais transnacionais (CRUZ, 2000).

O objetivo do

programa consistiu em:
Reforçar a capacidade da Região Nordeste em manter e expandir sua
crescente indústria turística contribuindo assim para o desenvolvimento
socioeconômico regional através de investimentos em infraestrutura básica e
serviços públicos em áreas atualmente de expansão turística.
(PRODETUR/NE I, 2011).

16

Ver PERROUX, F. O conceito de polo de crescimento. 1974.
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O PRODETUR-NE II continuou a ações iniciadas na primeira etapa, porém, como
objetivos mais focados na melhoria da qualidade de vida da população por meio do aumento das
receitas provenientes do turismo bem como assegurar o desenvolvimento turístico
autossustentável e responsável nas aéreas beneficiadas pelo programa.
Benevides (1998, p.327) citado por Paiva (2010, p. 203) destaca alguns impactos da
globalização no turismo nordestinocomo:


o modo de financiamento e das operações dos equipamentos de hotelaria,

adotando uma base tecnológica que segue padrões globais hegemônicos;


a entrada das redes hoteleiras que operam em escala mundial, antes mesmo da

implementação do programa;


o discurso da conservação ambiental, considerado expressão do capitalismo

tardio;


a “turistificação” nordestina preconizada pelo megaprojeto analisado,

inspirando-se e acompanhando experiências internacionais e modelos de urbanização
turística do litoral;


a perspectiva de captar demandas internacionais de turistas;



a ação do agente financeiro internacional personificado pelo BID.

Um dos argumentos utilizados no PRODETUR e em projetos turísticos em geral, diz
respeito aos investimentos que podem ser atraídos com a alocação de infraestrutura básica e de
transporte e a consequente, geração de emprego e renda. Entretanto, o modelo adotado para o
desenvolvimento do turismo, baseado em complexos turísticos, acaba por excluir os moradores
do entorno, concentrando os benefícios nos empreendimentos de capital transnacional, que por
sua vez, são incongruentes com a realidade politica, ambiental, econômica e social local.
Cruz (2006) destaca que o Estado assume a condução de um processo de adequação de
territórios nordestinos a um uso turístico maciço e internacionalizado, porém não contempla as
dinâmicas sociais e os interesses locais, implantando modelos difusionistas. De acordo com
Carlos (2001) citado por Cruz (2006, p. 349), há falta de compreensão de que “o espaço não é,
todavia, um palco de ações deliberadas de atores hegemônicos. A relação entre sociedade e
espaço é, também, dialética”.
A partir do PRODETUR aumentou o número de resorts. De acordo com Britton(1982)
citado por Telfer (2002),esse tipo de empreendimento é considerado enclave ecaracteriza-se
pelo fato de que a estrutura não se destina a beneficiar os residentes locais, além do fato dos
resortspertencerem a multinacionais cujo estilo de gestão cria e controla o ambiente físico e
cultural que atendem às necessidades do turista.
O modelo do PRODETUR corresponde ao modelo de empreendimentos turísticos na
República Dominicana em que as classes locais menos favorecidas economicamente, são
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contratadas como mão de obra barata, enquanto elites nacionais e investidores estrangeiros
ganham rendimentos mais elevados (TELFER, 2002).
No entanto, para Brohman (1996) citado por Telfer (2002)o desenvolvimento de
infraestrutura para resorts pode ser integrado com a economia como um todo. Nesse caso, o
planejamento do turismo deve ser utilizado pelo Estado como uma ferramenta de
desenvolvimento econômico regional através do encorajamento de crescimento em certas áreas
e também pode ser usada como forma de promover as artes tradicionais, a cultura e a
preservação do patrimônio cultural. Como contraponto ao PRODETUR, o Ministério do
Turismo tem investido no fomento do turismo de base comunitária.
Turismo de Base Comunitária
O Turismo de Base Comunitária de acordo com Silva (2003, p. 163)busca “desenvolver o
turismo com forte grau de endogeneização, ou seja, de territorialização, evitando que ocorram
comprometimentos ambientais e perda de identidade”, porém sem se desviar do
desenvolvimento socioeconômico de base local.
ParaCater (1996), Long e Wall (1955) e Timothy e Ioannides(2002) citadospor Telfer
(2002), o desenvolvimento do turismo alternativo pode resultar em grau maior de participação
local do que no turismo de massa. Em geral, as pequenas empresas geram mais benefícios
econômicos diretos para as comunidades locais e menos impacto ambiental e cultural. Projetos
turísticos que fomentam empresas locais contribuem para a diminuição da fuga de divisas para o
exterior como acontece no caso dos resorts bem como a dependência de operadores turísticos
estrangeiros.
Os pequenos estabelecimentos são mais propensos a manter o controle da tomada de
decisão pela comunidade local. Telfer (2002) cita Smith (1998, p. 207) para descrever alguns
benefícios a partir da participação da comunidade local como protagonista do turismo, entre
eles:


Permite que a comunidade assuma o controle da gestão do turismo local por

meio das redes sociais ou para estabelecer associações que possa ajudar a capacitá-los a
tomada de decisões.


A privatização pode construir a equidade em termos de negócios, para se tornar

um legado da família ou de ativos de aposentadoria vendável;


A satisfação psicológica do próprio negócio pode gerar oportunidades pessoais

para aumentar o poder aquisitivo através de uma gestão responsável e trabalho duro.
O Turismo de Base Comunitária ao organizar a produção turística com base territorial
considera que o protagonismo deve ser das comunidades locais. Assim, o TBC visa contribuir:
Para a geração de emprego e renda locais; fortalecer a governança local, em
articulação com os demais atores envolvidos na atividade turística; diminuir
os vazamentos de renda e fomentar o adensamento do mercadolocal;
estruturar este segmento turístico, face a crescente demanda turística em
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níveis nacional e internacional; agregar valor a destinos turísticos, por meio
da diversificação dos segmentos a serem ofertados; promover padrões de
qualidade e de segurança da experiência turística, tantopara a comunidade
anfitriã quanto para os visitantes. (SILVA, RAMIRO, TEIXEIRA, 2008, p.
362)

Nesse contexto, aterritorialização turística permitirá que as populações se apropriem dos
lugares bem como do seu capital natural e cultural com a finalidade aproveitar e transformarsuas
vantagenscompetitivas a partir da autogestão, do associativismo, do cooperativismo e,
principalmente, do protagonismo das comunidades locais para que elas sejam direta e
indiretamente beneficiadas pelo do desenvolvimento do setor.
No Brasil há inúmeras iniciativas de TBC, a ilustração de sua aplicação no território
nacional é abordada a partir dos exemplos de Silves, na Amazônia e da Prainha do Canto Verde,
no Ceará.
Silves se localiza no Estado do Amazonas e como muitas cidades e comunidades
amazônicas tem sua vida e o seu território organizado a partir dos ciclos naturais que envolvem
a floresta e o regime das águas. Em geral, as comunidades têm sua atividade econômica
relacionada à pesca, como no caso de Silves. Porém, a pesca predatória realizada por
profissionais externos à comunidade estavaocasionando a diminuição recursos pesqueiros.
Foi nesse contexto, que a Igreja Católica do município estimulou a comunidade a
organizar-se para proteger não apenas os recursos naturais, mas seu meio de vida, com a criação
da Associação de Silves para a Preservação Ambiental e Cultural - ASPAC, em 1993. No ano
seguinte à criação e legalização da ASPAC, a organização não governamental WWF-Brasil com
ajuda financeira do governo da Áustria construiu um “hotel de selva”, Pousada Aldeia dos
Lagos, que é gerida pela comunidade local que recebeu capacitação específica na área de gestão
e operação hoteleira (CRUZ, 2008).
Para gerenciar o hotel, foi criada a Cooperativa de Ecoturismo de Silves – COOPTUR
fato que sinaliza amadurecimento em relação à atividade turística bem como incremento da
atividade turística, da complementação de renda da população e da proteção dos lagos e rios e,
consequentemente, dos recursos pesqueiros. “O turismo se tornou uma possibilidadede apoio a
uma luta de subsistência, mas também um meio de fortalecimento daautoestima e da valorização
do patrimônio cultural dessas comunidades, apresentadocom orgulho aos que ali vem visitar”
(SANSOLO, 2008, p 137).
Na Prainha do Canto Verde, localizada no município de Beberibe/CE, tem recebido
investimentos significativos em infraestrutura na hotelaria de médio e grande porte,
especialmenteresorts de transnacionais, ocasionando forte pressão imobiliária. Os moradores da
comunidade de pescadores viviam há décadas naquele lugar, mas não tinham a posse da terra.
Essa situação de certa “ilegalidade” e a pressão imobiliária motivada pelas qualidades
paisagísticas locais colocaram a vida das pessoas da comunidade de pescadores tradicionais em
risco.
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Com ajuda externa, a comunidade foi instrumentalizada para o TBC a partir do
planejamento participativo, decidindo, então, que não queria o turismo de massa. Nesse sentido,
adaptaram suas casas para hospedar e alimentar a demanda turística. Os moradores também
fizeram um pacto de não vender suas propriedades de maneira a evitar a entrada daqueles que os
pressionaram e os aterrorizaram (CRUZ, 2008).
A partir do PRODETUR e do TBC, é possível observar que o primeiro aproxima-se da
Visão Neoliberal (estratégico competitiva) enquanto o segundo direciona-se para a Visão neomoderna (estratégico-colaborativa). Assim, considerando-se o exposto por Ferrão (2010),
oProdetur e o TBC elaborou-se o quadro resumo a seguir.

Finalidade

Flexibiliza
ção

Atores
Privados

Prodetur
Visão estratégica focada na
competitividade territorial com alocação
de infraestrutura e captação de
investidores transnacionais
Regulamentação flexível e direcionada
para atender interesses e demandas
particulares
Parcerias público-privadas e públicopúblico
O Estado atua como facilitador dos
processos (desconcentração
edescentralização administrativa);
Atores privados ocupam papel central
influenciando as decisões.

Turismo de Base Comunitária
Intervenção no território a partir de uma
agenda partilhada para atender as
necessidades locais.
Inclusão os atores sociais a partir do uso
de metodologias mais descentralizadas de
mobilização, diálogo, concertação de
interesses e decisão contemplando a
diversidade e a complexidade.
Atuação colaborativa tendo como base a
governança territorial com vistas à
inovação e a colaboração.
Atuação em rede.

Quadro 2 – Comparação entre PRODETUR e o TBC
Fonte: Ferrão (2010) Organizado por Trentin (2011)

Considerando-se o quadro 2 é possível afirmar que o PRODETUR, corresponde a Visão
Neoliberal (estratégico competitiva) “imposta” por organismos como o Banco Mundial que,
junto com outras instituições internacionais propagaram e implantaram o “fundamentalismo do
livre mercado” (HARVEY, 2011, p. 38) em que o exercício do poder e o controle sobre amplos
setores da economia confere a poucos indivíduos um enorme poder econômico de influenciar
processos políticos (HARVEY, 2011).
Enquanto o TBC se aproxima da Visão neo-moderna (estratégico-colaborativa) e
desenvolve-se a partir de uma estratégia compartilhada com a finalidade de garantir a qualidade
de vida da população residente em um território, reconhecendo a complexidade como elemento
intrínseco do processo político e implantando um sistema de participação e colaboração de
atores e redes plurais bem como uma nova posição dos poderes públicos nos processos de
governo com a adoação de novas regras e instrumentos para a construção coletiva (GOMÀ;
BLANCO, 2002; ESTEVE, 2004)
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Considerações finais

O papel do Estado tem passado por significativas mudanças administrativas com a
finalidade de aprofundar a democracia e conquistar melhor eficiência da ação pública a partir da
maior proximidade com os cidadãos (FERRÃO, 2010).
A estrutura social se modifica e o Estado assume papel coordenador e mediador dos
conflitos com o deverde atuar de maneira que prevaleçam os interesses da sociedade. Os agentes
sociais são chamados a exercer seu papel como cidadãos ativos e a participarem das decisões
políticas.
O turismo segue o contexto político, econômico, social e ambiental e adapta sua lógica de
ordenamento do território em função dos contextos atuais. A organização territorial local e sua
conexão com o global constituem os espaços euclidiano e topológico, posicionando os
territórios turísticos nas escalas local, regional e global. A conexão com o global supõe, de certa
forma, o fortalecimento das relações e controle territorial local com a finalidade de evitar a
vulnerabilidade do território às empresas de turismo trans e multinacional.
O TBC em contraponto ao turismo massivo tem se tornado alternativa efetiva para
aumentar

os

vínculos

nas

comunidades

locais,

incluindo-a

no

planejamento

de

empreendimentos turísticos, aumentando a capacidade de organização social e política,
assegurando a autonomia do território e um efetivo desenvolvimento socioeconômico.
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DESARROLLO LOCAL Y PUESTA EN VALOR DEL TERRITORIO EN LA
RUTA MUTIS
Jorge Luis González Calle
Orlando Páez Courreau

Introducción

Desde la segunda mitad del siglo XX, han venido sucediendo en Colombia, dos procesos
que han sido determinantes en la configuración territorial que tenemos en la actualidad. Por un
lado se han impulsado propuestas de desarrollo, basadas en las misiones norteamericanas, según
las cuales el país debía crecer a partir de un gran epicentrismo urbano, en el que la mayoría de la
población se debería ubicar en las principales ciudades y el campo, con menos densidad
poblacional, debería ser sometido a procesos de modernización para hacerlo ampliamente
productivo. Por otro lado, a partir de esta misma época el conflicto armado, al que más tarde se
conoce como “La Violencia”, genera una permanente movilidad poblacional y un cambio
territorial sumamente intenso en las décadas venideras. Estos dos procesos señalados, llevaron a
que durante la segunda mitad del siglo XX, se hiciera cada vez más evidente una concentración
de habitantes en los cascos urbanos y un abandono paulatino del campo, re-invirtiendo el
predominio rural, que aun se evidenciaba en los censos nacionales de los años treinta y cuarenta
del mismo siglo.
El Departamento del Tolima, como una unidad territorial localizada en el centro del país,
ha recibido de una manera directa todas estas afectaciones territoriales nacionales. De una parte,
su ubicación le ha permitido articularse a las principales lógicas de desarrollo dirigidas en gran
medida desde Bogotá y en un menor grado desde

Medellín y Cali, ciudades estas que

demarcaban el triángulo espacial que las comunicaba, lo que algunos teóricos han definido
como el “triángulo de oro” del desarrollo colombiano, y que sólo tenía como pequeños
referentes de competencia la concentración urbana que, en torno a Barranquilla, formaban
algunas ciudades de la costa Atlántica. Es gracias a esta ubicación estratégica dentro del
concierto del desarrollo nacional, que muchas de las ciudades tolimenses se vuelven
competitivas y que gran parte de su territorio se articula a la frontera agraria colombiana, pero
es también como consecuencia de dicha ubicación, que gran parte de los problemas que afectan
al país afectan de manera directa al Tolima. En esta perspectiva es importante recordar que
todas las guerras civiles decimonónicas afectaron fuertemente dicho territorio, y que La
Violencia de mediados del siglo XX, logró allí también, su mayor intensidad.
Frente a este panorama, el territorio que en nuestro medio se promociona como “la Ruta
Mutis” y que incluye los municipios tolimenses de Ambalema, Mariquita y Honda, y el
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municipio cundinamarqués de Guaduas, está articulado a una dinámica territorial como la que
venimos enunciando. Por un lado, se busca aprovechar su ubicación estratégica dentro del
concierto urbano colombiano, para promover este territorio como destino turístico no sólo de
recreo, sino fundamentalmente como turismo cultural que se articule al legado histórico que
dejo José Celestino Mutis y su Expedición Botánica, en estos territorios y, por otro lado, se
promueven políticas de conservación de los elementos patrimoniales que acompañan a dicha
ruta: caminos, bosques, viviendas, calles, etc. En este contexto, nuestra propuesta está enfocada
a pensar el cambio territorial, a partir de las siguientes problemáticas: lo urbano como referente
de las dinámicas territoriales y su espacialización en la Ruta Mutis y la consecuente crisis de los
territorios rurales, y la territorialidad del turismo cultural (capacidad de acogida, efectos
ambientales, cambio paisajístico), como posibilidad de recuperación económica de estos
territorios o como puesta en valor de los mismos.

Dinámicas urbanas y nuevas lógicas de desarrollo local

Colombia como un país que desde los años cincuenta definió su modelo de desarrollo
como un modelo eminentemente urbano, generó un crecimiento económico en donde las
ciudades se convierten en los ejes centrales de ordenación del territorio y en los principales
referentes de concentración de población y medios de producción. En el Tolima y de manera
más precisa, los territorios que se inscriben en la Ruta Mutis, han estado regulados
históricamente por su cercanía a ciudades como Ibagué y Bogotá y en un contexto
microregional, han sido ordenados por ciudades como Armero, Mariquita, Honda y La Dorada.
En el año de 1.985, el volcán Nevado del Ruiz, hace erupción y destruye totalmente la
ciudad de Armero, la principal despensa agrícola del departamento, dejando como consecuencia
un re-ordenamiento urbano del norte del Tolima, donde la ciudad de La Dorada (Caldas) asume
un liderazgo regional frente a las ciudades ubicadas en la Ruta Mutis. Es así que ciudades como
Honda, en otra época el principal puerto del interior del país, se ve relegada a vivir de los
servicios al transporte por la vía Nacional, de la pesca en el río Magdalena y de una incipiente
oferta turística para la ciudad de Bogotá; Mariquita por su parte, aunque hasta los primeros años
del siglo veinte tuvo un gran desarrollo comercial y algunos gérmenes industriales (gaseosas
Glacial), se han vuelto insuficiente para generar empleo para toda la población y, finalmente, las
ciudades de Ambalema y Guaduas que en los tiempos coloniales fueron referentes urbanos,
quedaron sumidos en un incipiente desarrollo agropecuario y a una relación comercial con la
carretera nacional (Guaduas) y con el río Magdalena (Ambalema).
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En los últimos años, nuevas lógicas territoriales, han venido apareciendo en los
municipios de La Ruta Mutis. Las dinámicas de desarrollo urbano, que se expresaban
fundamentalmente en la ciudad, desbordan la materialidad de la misma para expresarse de
nuevas formas a lo largo de todo el territorio. Una nueva forma de lo urbano, pensada mas en
lógicas culturales, va apareciendo en estos conciertos territoriales. Algo muy similar a las
nuevas definiciones de lo urbano que se expresan en la Escuela de Chicago, en la Escuela de
Sociología Urbana francesa y en las escuelas de Antropología Urbana Contemporánea, y que
Manuel Delgado (1999) resume de la siguiente forma:
Una nueva distinción se ha impuesto de entrada: la que separa la ciudad de lo
urbano. La ciudad no es lo urbano. La ciudad es una composición espacial
definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio
conjunto de construcciones estables, una colonia humana densa y
heterogénea, conformada esencialmente por extraños entre sí. La ciudad, en
este sentido, se opone al campo o a lo rural, ámbitos en que tales rasgos no se
dan. Lo urbano, en cambio, es otra cosa: un estilo de vida marcado por la
proliferación de urdimbres relacionales deslocalizadas y precarias (p. 23).

Esta nueva forma de expresar lo urbano, de sentir su inmaterialidad, se va consolidando
en los territorios de la Ruta Mutis, como una expresión cultural externa a la ciudad y dinamizada
por las nuevas lógicas de consumo que se imponen desde los grandes centros urbanos. Es así
que fenómenos como el turismo, el ocio y la recreación, la segunda vivienda y los corredores de
servicios, para abastecer el consumo de Bogotá y en menor escala de Medellín e Ibagué, van
generando una nueva estructura territorial.

Foto 1: Hotel Acuaparque Agua sol y alegría –
Honda
Fuente: Archivo Municipal.

Foto 2: Hostería colonial – Guaduas
Fuente: Jaime Duarte.

Aunque estas nuevas formas de ocupación territorial, articuladas fundamentalmente al
turismo rural, fueron bastante eficaces en muchos territorios, especialmente en el modelo
español en donde desde los años sesenta se dio una alta concentración de población en las
ciudades y un gran abandono de los pueblos, en las poblaciones de la Ruta Mutis no fue tan
exitoso. Una de las razones de dicho fracaso, ha sido la escasa población que emplea y los
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cambios culturales generados en la población local. El anonimato que caracteriza a estos
habitantes urbanos, la ruptura de los lazos de vecindad, que daban sentido a la vida rural, se
vuelven determinantes comunes en estas nuevas territorialidades, generando no sólo un nuevo
desplazamiento de los habitantes del lugar, sino también una pérdida de identidad del territorio
sin que los organismos planificadores locales hagan nada por revertir esta situación.
Es en este contexto, en el que aunado a las celebraciones del Bicentenario de la
Independencia de Colombia, aparece el proyecto de generar rutas históricas, no sólo como un
dispositivo para potencilizarar los hechos históricos que dieron lugar a nuestro actual Estado
Nacional, sino también como una forma de re-definir el turismo cultural como un elemento
dinamizador del nuevo desarrollo local. Se buscaba que un proyecto como el turismo cultural o
de centros históricos, que fue tan importante para la puesta en valor del territorio en otros
lugares del mundo fuera útil también en nuestro medio y de manera especial en la espacialidad
que constituye la Ruta Mutis.

El territorio como recurso turístico: la función turística del territorio

En los últimos cincuenta años, hemos visto como la noción del turismo ha pasado de ser
el privilegio de unos pocos para convertirse en una de las mayores actividades en la época
contemporánea. Se pasa de una sociedad en la que hasta los años sesenta del siglo XX, se seguía
moviendo en territorios claramente definidos y en donde el viajar era el privilegio de un sector
exclusivo, a una sociedad que desde los años sesenta empieza a ver el turismo de sol y playa
como una actividad cotidiana, gracias a la moderna concepción del tiempo libre y a la mejora de
las comunicaciones y la consiguiente facilidad para desplazarse de un lugar a otro. El mundo se
vuelve cada vez más asequible en la medida en que la globalización ocupa cada vez más
espacios, permitiendo a su vez un flujo de personas cada vez mayor.
En la actualidad el turismo tiende cada vez a abarcar más campos; se habla de turismo
espacial, de turismo rural, social y de una manera más amplia de turismo cultural, para referirse
aquella actividad en la cual el turista ya no sólo disfruta del descanso que produce el no hacer
nada en una playa o un campo de montaña, a una especie de turismo contemplativo, en donde el
mundo se nos aparece como un libro para interpretar y en donde hacer turismo se fundamenta en
una actividad cada vez más académica. Se parte de la premisa de que el mundo no se conoce
sólo en los manuscritos, sino que las ciudades y sus cascos históricos, sus museos, su
arquitectura son ese libro abierto al conocimiento de lugares desconocidos así como la ciudad,
según Víctor Hugo, era ese libro abierto para alfabetizar a la población europea medieval.
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En la sociedad capitalista, el turismo entra a convertirse en una mercancía más dentro del
inmenso arsenal del que nos habla Marx (MARX, 1974:3). Como lo sugiere Manuel Castell, en
La ciudad informacional (CASTELL, 2002), el mundo se vuelve cada vez más pequeño, gracias
al dinamismo que en el último siglo alcanzan los medios de comunicación, y los
desplazamientos de un lugar a otro se hacen a su vez mucho más fáciles. Un viaje al otro lado
del Atlántico, que en otras épocas tardaba meses, a finales del siglo XX se convierte en cuestión
de horas, y en esa misma medida viajar, conocer otros “mundos”, se vuelve un hábito cotidiano
para los cosmopolitas de finales del siglo XX y comienzos del XXI. De otra parte, esta reinterpretación del territorio, en este señalamiento del turismo como mercancía, el territorio
mismo entra a asumir dicha significación. Esta previsión de Marx de ver el devenir del mundo
como dominado por un inmenso arsenal de mercancías, nos sugiere para nuestro tiempo, que el
mismo territorio entra a convertirse en sí mismo en una mercancía, un espacio-mercancía, o en
palabras de Henri Lefebvre:
deviene cada vez más como un espacio instrumental (…) -donde- las
fuerzas productivas no pueden definirse únicamente por la producción
de bienes o de cosas en el espacio (…) se definen (…) como la
producción del espacio (LEFEBVRE, 1974: 223-226).
Dentro de este concierto, el concepto de territorio que percibimos en nuestro tiempo, está
articulado a la lógica que le impone la economía capitalista, invadiendo cada vez más y más
lugares, o en palabras de Josan y Tomas Mata, pasa de ser un centro
que sirve a las experiencias personales y organiza el espacio humanizándolo
(…) de ser una vivencia (…) a convertirse en un concepto, algo ajeno e
impersonal, crece el número de individuos que no experimentan una relación
de pertenencia hacia el lugar donde viven. El resultado es una alienación del
hombre, que acaba considerando los lugares o el paisaje como objetos con los
que solo cabe una relación de consumo o de contemplación superficial
(MATA, sd, p. 13-14).

Dentro de esta visión territorial, el turismo como lógica del desarrollo capitalista se nos
presenta cada vez más en un mayor número de espacios. Pareciera como si se constituyera en la
única posibilidad de recuperación de muchos lugares que por fuera de otras esferas del ciclo
productivo, encuentran en él, la salvación al rezago en que han quedado dichos territorios. Sin
embargo, el turismo como dinamizador territorial, termina convirtiéndose en el eje que articula
a dichos territorios con las lógicas globales que se imponen en muchos otros territorios. En esta
perspectiva, el patrimonio cultural y, dentro de este, las ciudades históricas, se han venido
convirtiendo en uno de los principales atractivos turísticos de los últimos años.
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Las Rutas de las Independencias

Teniendo como referentes temáticos los diferentes antecedentes históricos próximos a
celebrar dentro del marco del bicentenario de la Independencia de Colombia, para el año 2010 el
ministerio de Cultura formuló una propuesta para darle aplicación a la reciente política de
Turismo Cultural denominada Rutas del Bicentenario de la Independencia, en la cual se
establece como propósito el darle una nueva orientación a las políticas culturales referidas al
patrimonio en términos de su conservación promoción y difusión mediante la variable del
turismo, de manera que no solo sirva para la salvaguardia del mismo , también que la cultura, en
sus múltiples expresiones, y ahora en la condición de objeto de consumo, se convierta en
estrategia para los planes de desarrollo locales y municipales.
Consecuentemente, se tomaron como referentes cinco (5) hechos históricos
conmemorativos, dentro de los cuales se identificaron los ámbitos territoriales de su incidencia
así como los restos materiales (muebles e inmuebles) e inmateriales susceptibles de ser
considerados de valor patrimonial, para inscribirlos dentro de circuitos turísticos, con la
finalidad que el viajero recreara los hechos conmemorativos a través de la huella que reposa en
los objetos, espacios, paisajes y prácticas culturales alusivas a su incidencia. De esta manera,
quedaron definidas las siguientes rutas: de la Campaña del Bajo Magdalena, Ruta de la Gran
Convención, Ruta de los Comuneros, Ruta Libertadora y la Ruta Mutis.

La Ruta Mutis

A propósito de la conmemoración del bicentenario de la muerte de José Celestino Mutis,
gestor y director de la Expedición Botánica, gran difusor de la Ilustración en Colombia y
antecedente protagónico de las ideas y luchas independentistas, para el año 2008 se diseñó un
recorrido por los lugares de la Expedición, como piloto del proyecto Las Rutas del Bicentenario
de la Independencia, que incluyó los municipios de Guaduas en el departamento de
Cundinamarca, y Honda, Mariquita y Ambalema, en el departamento del Tolima, al que se
denominó como La Ruta Mutis.
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Fig. 1: Ruta Mutis.
Fuente: Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías - Red Vial Nacional 2006.

La propuesta consistió en el diseño de un circuito histórico cultural que interconectó las
poblaciones del norte del Tolima y Cundinamarca, antes mencionadas, mediante recorridos que
pueden tomar entre uno y siete días, en los que cada lugar le permita

al viajero vivir

experiencias que combinen la exuberancia de la naturaleza exaltada en la Real Expedición
Botánica con la fortaleza patrimonial y la tradición histórica de esta región representada
principalmente en sus centros históricos, donde pervive las huellas de arquitectura colonial, así
como de los desarrollo tecnológicos e ingenieriles, fragmentos de caminos reales, vestigios de
expresiones rupestres de las comunidades prehispánicas y las prácticas culturales de cada uno de
los lugares.

Foto 3: Plaza de mercado – Honda.
Fuente: Jaime Duarte.

Foto 4: Estación del ferrocarril (en proceso de
restauración), Ambalema.
Fuente: Jaime Duarte.

140

Turismo, Espaço e Estratégias de Desenvolvimento local

Para este fin se implementó del programa Vigias del Patrimonio, mediante la capacitación
a un grupo de habitantes de cada uno de los municipios designados dentro de la ruta,
compuestos principalmente por jóvenes y por aquellas personas que tuvieran alguna relación
directa o indirecta con los lugares patrimoniales previamente identificados y reconocidos al
interior del municipio. La capacitación estuvo orientada hacia las prácticas de conservación y
difusión del patrimonio, así como para la atención al turista.
Así mismo, en coordinación con las diferentes instituciones académicas regionales y
nacionales (Academias de Historia, Centros de Investigación y Universidades), se adelantó un
ciclo de conferencias relacionadas con el conocimiento y desarrollo de la Expedición Botánica,
la vida y obra del Sabio Mutis y las implicaciones en los diferentes campos del conocimiento y
del desarrollo regional de esta obra en cada uno de los municipios elegidos. Dichas acciones se
llevaron a cabo entre los meses de Octubre y Diciembre del 2008, así como la realización de
varios recorridos dentro del circuito propuesto, quedando inaugurada la propuesta de Las Rutas
del Bicentenario de las Independencias.
Para el año 2009, este recorrido se amplió a los municipios de La Mesa en el
departamento de Cundinamarca, y Falan y el Valle de San Juan en el departamento del Tolima,
y las ciudades de Bogotá D.C. e Ibagué en el Tolima; esta ampliación se propuso a partir del
impacto obtenido en la primera versión de la misma, al tiempo que en respuesta a optimizar las
condiciones de atracción cultural y turística desde los grandes centros urbanos, que dinamizan
esta región, como lo son las dos ciudades capitales.
Para este, momento en parte influenciados por la iniciativa, varios de los municipios
involucrados en la ruta, como el caso de Guaduas, Honda, Mariquita, Falan y Ambalema, le
prestaron especial atención al turismo cultural involucrándolo de manera directa dentro de los
Planes de Desarrollo Municipal para el periodo 2008-2010.
Para el segundo semestre del 2010, el proyecto de Las Rutas del Bicentenario de las
Independencias se ejecutó en pleno en los diferentes circuitos regionales identificados.

A modo de conclusión

Recogiendo la experiencia que ha significado la puesta en valor del territorio en la Ruta
Mutis, es importante señalar que dicho proyecto, jalonado como una experiencia de turismo
cultural a nivel nacional, ha sido el objeto de una propuesta que no se articula con la cultura
local. El proyecto aparece como una posibilidad impuesta desde afuera, especialmente desde el
Ministerio de Cultura y la organización de los países Iberoamericanos, pero localmente sólo es
asumido como una oportunidad coyuntural, dado el alto grado de inversión que se dio en dichas
localidades. Gran parte de las obras que se iniciaron: recuperación de caminos coloniales,
restauración de viviendas patrimoniales, adecuación de rutas turísticas, pronto quedaron
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abandonadas. Los mismos habitantes locales, los vigías del patrimonio de los que hablábamos
en el apartado anterior pronto volvieron a su cotidianidad, la que ven interrumpida sólo en los
ocasionales momentos en que algunos turistas preguntan por la ruta seguida por la expedición
científica comandada por el español José Celestino Mutis.
Los nuevos elementos paisajísticos que aparecieron en las comunidades locales: tiendas
de suvenires, almacenes, museos, etc. desaparecieron de lugar o se convirtieron en elementos
perturbadores dentro de la historia del lugar. Las huellas de memoria que daban sentido a estos
lugares terminaron derivando en un mero espacio de producción, un espacio que cobra sentido
sólo en relación con la explotación económica que allí se produjo. En este sentido, estos
territorios se ven avocados a re-interpretar su vocación y su memoria. Una memoria que se
construye entre el transito del modelo de desarrollo dominado por los grandes centros urbanos y
las posibilidades de desarrollo local que deja el turismo cultural.
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ECONOMIA SOLIDÁRIA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL:
POSSIBILIDADES DE MEDIAÇÕES NO MUNICÍPIO DE MIRANDA, NO MATO
GROSSO DO SUL17
Milton Augusto Pasquotto Mariani

Introdução

A necessidade de as comunidades passarem a interferir em seu próprio crescimento, em
busca de maior dinamismo nas atividades econômicas locais, e a lutar por uma melhor
distribuição de riqueza e renda impuseram-se, sobretudo, desde que os efeitos da globalização18
se fizeram sentir.
O aumento do desemprego, a desregulamentação das relações de trabalho (inclusive no
campo), a carência de políticas sociais, a deterioração da qualidade de vida, bem como a
degradação ambiental atingiram sobremaneira os países ditos „periféricos‟ e, particularmente, o
Brasil.
Durante muitas décadas, o modelo de desenvolvimento originário das dinâmicas da
globalização baseou-se em intervenções macroeconômicas exógenas, as quais negligenciaram as
especificidades locais dos vários territórios19 sob os quais tais intervenções eram engendradas.
Regiões inteiras, muitas delas longe dos centros urbanos mais dinâmicos, não se beneficiaram
desse „desenvolvimento‟ intrínseco ao movimento de globalização (SINGER, 2006).
No campo, especificamente, notam-se que as transformações resultantes do fenômeno de
globalização, sobretudo a partir da década de 1970, tiveram “(...) como conseqüências maiores a
concentração da terra e da renda, o êxodo, a pauperização e o desemprego no meio rural”
(MAGALHÃES; TODESCHINI, 2000). Foram, assim, intensas as transformações nas relações
agrárias de produção, as quais naturalmente se encerraram em desigualdades e exclusão
socioeconômicas, só para citar alguns exemplos.
Falharam, em certa medida, as políticas de governo dos países periféricos de combate à
desigualdade socioeconômica, majoritariamente por conta da persistência endêmica desse tipo
de mazela até anos não muito distantes dos tempos atuais. Não obstante, no bojo desta mesma

17

Este trabalho recebeu o auxílio técnico-financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério
da Ciência e Tecnologia (FINEP/MCT).
18
Entende-se que a globalização resume-se em “(...) um processo de reorganização da divisão
internacional do trabalho, acionado em parte pelas diferenças de produtividade e de custos de produção
entre países”; diferenças estas que naturalmente engendram desigualdades nas relações de troca entre os
países (SINGER, 2006, p.21). Por ser oportuno, o presente texto furta-se dos determinantes e demais
aspectos conceituais do fenômeno de globalização, concentrando-se apenas em seus efeitos.
19
O território, do modo como é tomado neste trabalho, constitui um determinado espaço físico dotado de
relações de poder dos agentes que nele estão presentes – as quais seriam as chamadas „territorialidades‟.
Para maiores detalhes, vide Mariani; Arruda (2010).
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falência das políticas públicas, percebe-se o surgimento de experiências inovadoras em âmbito
local (seja no campo ou nos meios urbanos), desencadeadas no seio das próprias comunidades,
numa clarividência de como os indivíduos podem autonomamente assumir a luta pelo seu
próprio desenvolvimento, mesmo em condições precárias de modernização (CORIOLANO
apud CORIOLANO, 2003).
Sendo assim, diante desta preponderância das iniciativas locais no que se refere às
estratégias de desenvolvimento – sobretudo por conta das crises no que tange à efetiva
implementação de políticas públicas – surgem as propostas do que ficou denominado como
desenvolvimento socioeconômico de base local20. Conforme já se fez menção supracitadamente,
trata-se de dinâmicas onde os indivíduos organizam-se em prol de seus objetivos mais urgentes,
como a geração de trabalho e renda; ou a manutenção/regulação das especificidades
socioambientais dos locais onde residem.
Dentre as várias estratégias de promoção do desenvolvimento local, notam-se a
prevalência das iniciativas de economia solidária que, com base em princípios de solidariedade,
democracia participativa, liberdade e autogestão, caracterizam-se pela constituição de espaços
públicos comunitários, onde os próprios indivíduos (sob uma perspectiva local e democrática)
decidem os rumos do desenvolvimento que almejam para suas respectivas comunidades
(SINGER, 2002; PINTO, 2006).
Desta feita, as iniciativas de economia solidária são concebidas como possíveis meios
para a promoção do desenvolvimento local. Souza (2008, p. 55) ao analisar os modos como as
iniciativas de economia solidária são substantivadas, considera que os Empreendimentos de
Economia Solidária (EES)21 tipificam-se por uma miríade de relações socioeconômicas, “(...)
organizadas sob a forma de cooperativas, associações, empresas autogestionárias, redes de
cooperação, complexos cooperativos, entre outras, que realizam atividades de produção de bens,
prestação de serviços, finanças, trocas, comércio e consumo.”
As iniciativas de economia solidária valem-se das especificidades do território onde são
desencadeadas (sejam tais características relacionadas a critérios econômicos, sociais ou
ambientais – só para citar alguns exemplos) como ferramentas para o desencadeamento de suas
ações, que inevitavelmente resultam em meios para a promoção do desenvolvimento local do
mesmo território em tela.
Dentre as possíveis ferramentas sob as quais as ações dos EES fundam-se, percebe-se que
o turismo mostra-se como uma das mais relevantes, especialmente quando se considera o caso
de Miranda, município localizado na porção oeste do Estado de Mato Grosso do Sul e um dos
20

A partir de então, referir-se-á ao desenvolvimento socioeconômico de base local apenas como
desenvolvimento local. Entende-se que tal supressão de termos não macula a perspectiva socioeconômica
sob o qual é entendido – no referencial teórico, tais questões são esmiuçadas mais detalhadamente.
21
Entende-se que os EES perfazem as substantivações práticas das iniciativas de economia solidária, nos
moldes expostos por Souza (2008).
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principais destinos turísticos sul-mato-grossenses. Todavia, qual é a tônica segundo a qual os
EES lançam mão do turismo como ferramenta factível de seu processo de atuação e,
indiretamente, concorrem para a promoção do desenvolvimento socioeconômico de base local?
Tendo como base a supracitada problemática de pesquisa,o objetivo investigar o modo
como os EES do município de Miranda, no Mato Grosso do Sul, podem inserir-se na atividade
turística local; e como tais empreendimentos podem concorrer para a promoção das estratégias
de desenvolvimento local do território em questão.

Referencial teórico

Numa abordagem deveras panorâmica acerca do conceito de economia solidária, pode-se
considerá-la como um conjunto de ações socioeconômicas oriundo de um contexto de
desocupação, baixa qualidade dos empregos e desproteção social dos trabalhadores assalariados.
Tratam-se de ações fundamentadas em uma lógica de desalienação do trabalho e bemestar dos trabalhadores, organizados sob a forma de cooperativas ou associações
socioprodutivas, arraigadas de princípios basilares, tais como: a autogestão administrativa; a
solidariedade org
anizativa; a democracia no processo de tomada de decisões e nas iniciativas de repartição
das sobras; além da autonomia decisória e plenitude na efetivação do trabalho como
instrumento de emanação da criatividade e cultura dos agentes envolvidos nos processos
socioprodutivos.
Pode-se perceber que a definição de economia solidária não se trata de um expediente
simples, sobretudo por conta da constatação das múltiplas abordagens sob as quais é tipificada.
Em parte, nota-se que tal dinâmica é explicada pela contemporaneidade do tema, que surgiu na
última década do século XX e ainda é passível de aprimoramento conceitual.
Não obstante, considera-se que tal multiplicidade conceitual sobre as quais a economia
solidária é interpretada, longe de fenecer o debate sobre a temática, concorre, sim, para o seu
enriquecimento teórico-prático, dado que pode ser remetido à vários contextos analíticos; bem
como à várias conjunturas práticas as mais distintas.
Sendo assim, ao se remeter a economia solidária à perspectiva analítica do
desenvolvimento socioeconômico de base local, preceitua-se que os Empreendimentos
Econômicos Solidários (EES) devem ter na comunidade a gênese de suas ações; bem como
devem considerar esta mesma comunidade como a beneficiária de tais ações.
Entende-se que o termo comunidade designa um grupo de indivíduos estabelecidos em
uma dada localidade, que apresentam laços de identidade entre si e com o ambiente onde
residem. Ander-Egg (1980, p. 45) lança luz sobre essa questão referente à definição do termo, e
diz que comunidade é:
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[...] um agrupamento organizado de pessoas que se percebem como unidade
social, participam dos mesmos interesses, objetivos e funções comuns, com
consciência de pertencimento, situados em uma determinada área geográfica,
na qual há pluralidade de pessoas que interagem mais intensamente entre si,
que em outro contexto.

No Brasil em específico, as discussões teóricas acerca da economia solidária iniciaram-se
na década de 1980, mas é nos idos de 1990 que ganha corpo em face do surgimento dos já
citados „excluídos do sistema‟. Em 2003, o fomento a EES ganhou status de política
governamental em virtude da criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES),
subordinada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No âmbito acadêmico, percebe-se
também relativo engajamento, uma vez que houve mobilizações e discussões acerca da temática
em voga, principalmente após a implementação da Rede Universitária de Incubadoras
Tecnológicas de Cooperativas Populares – Rede Universitária de ITCPs (FRANÇA FILHO et
al, 2006).
Portanto, em apertada síntese, está exposta a tônica analítica sob a qual a economia
solidária é interpretada. Entretanto, quais as características do tão citado desenvolvimento local
preconizado pelo modo de atuação dos EES? É justamente desta questão que o subitem seguinte
ocupa-se.
O termo desenvolvimento local começa a surgir com mais veemência - sobretudo no
âmbito acadêmico e científico - a partir dos idos de 1980, como política pública que visa a
promover, em uma dada região, o dinamismo econômico em conjunto com um incremento na
qualidade de vida da população.
Como o próprio termo sugere, o desenvolvimento local (sobretudo aquele de caráter
endógeno) é protagonizado em escala local, ou seja, pauta-se na organização dos indivíduos de
uma dada localidade para, juntos, fomentarem as potencialidades a ela peculiares.
No entender de Coriolano apud Mariani e Arruda (2009, p.11) o desenvolvimento local
define-se:
[...] como um processo de mudança de mentalidade, de câmbio social,
institucional e de troca de eixo na busca do desenvolvimento, por isso
orienta-se para o desenvolvimento de pequenas empresas, tendo em vista
socializar as oportunidades e promover o desenvolvimento na escala humana.

No Brasil, verifica-se que, sob uma perspectiva histórica, os estudos que enfocam o
protagonismo do local começam a ganhar destaque durante a formulação da Constituição
Federal de 1988, período em que se iniciam reflexões sobre descentralização de políticas
públicas, poder da localidade, necessidade de integração de projetos sociais e econômicos que
beneficiem a maioria da população e, também, a construção de um projeto político que promova
o verdadeiro desenvolvimento humano.
Conforme Ávila (2000), isso implica no desabrochamento das capacidades, competências
e habilidades de uma comunidade, no sentido de ela mesma, com colaboração de agentes
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externos e internos, se tornar apta a agenciar e gerenciar os seus potenciais visando a solucionar
seus problemas, necessidades e aspirações.
Mariani et al (2010) pontua que, dentre os mecanismos de promoção do desenvolvimento
local, o turismo mostra-se como uma das ferramentas mais importantes. Por propiciar a geração
e amadurecimento de negócios (relacionados à alimentação, hospedagem, transporte e
entretenimento, por exemplo) consubstanciados à manutenção das especificidades locais (dado
que o turista „quer conhecer aquilo que é autêntico aos vários territórios‟) entende-se que a
atividade turística perfaz um fator catalisador do desenvolvimento local.
De acordo com Benevides (1999), correlacionando o tema do desenvolvimento local com
a atividade turística, são cinco os objetivos que permeiam as propostas de desenvolvimento
local por intermédio do turismo como ferramenta. Dentre eles estão: a preservação e
conservação ambiental, identidade cultural, geração de ocupações produtivas e de renda,
desenvolvimento participativo e qualidade de vida.
Municiados desses princípios, os EES que se ligam direta ou indiretamente ao turismo
como ferramenta para o desabrochar de suas ações, concorrem direta ou indiretamente para a
promoção do desenvolvimento local, do modo como foi conceituado.
No município de Miranda a presente pesquisa – nota-se que os fatores locacionais a ele
intrínsecos (como sua localização estratégica, no pantanal sulmatogrossesnse, além de sua vasta
dotação de recursos naturais – só para citar alguns exemplos, que mais adiante serão
pormenorizadamente esmiuçados) concorrem para o fomento da atividade turística que, uma vez
ligada à lógica imanente aos EES ali existentes, pode constituir-se como meio catalisador das
propostas de desenvolvimento local do território em análise.
Por fim, vale mencionar que, nas propostas que visam a debater as dinâmicas de
desenvolvimento socioeconômico na perspectiva do campo, os EES ligados à atividade turística
devem ser considerados como importantes elementos da discussão em tela, dado que
(especialmente no locus analisado) o turismo fundamenta-se em alguns elementos agrários
(como as características culturais inerentes ao homem pantaneiro; a própria perspectiva do
turismo rural, como um todo; além de outras especificidades particulares), de tal modo que as
iniciativas de economia solidária podem, sim, constituírem-se direta ou indiretamente como
catalisadores dos processos de desenvolvimento socioeconômico nos territórios agrários.
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Os procedimentos da pesquisa

Em face dos meios utilizados, considera-se que a pesquisa se classifica como um estudo
de caso. Rememorando as considerações de Yin (2005, p. 32), um estudo de caso constitui-se
em “uma investigação empírica que investiga um fenômeno dentro de seu contexto da vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.
Entende-se que o contexto a ser investigado resume-se na dinâmica de atuação dos EES na
atividade turística de Miranda, como meio de fomento ao desenvolvimento local do território
em tela.
Foram pesquisados cinco EES No município de Miranda, quais sejam: Cachaçaria Velho
Mathias; Centro de Artesanato Mirandense; Centro Referencial da Cultura Terena; Associação
Cultural e Social Nova Esperança; Associação das Mulheres Terena de Cachoeirinha;
Associação Indígena Terena Reviver (Aldeia Argola); além do Grupo de Mulheres da Aldeia
Lalima.
São empreendimentos que se ligam direta ou indiretamente à atividade turística local por
meio da produção de artefatos artesanais que expressam elementos da cultura popular regional,
seja através das manifestações religiosas pantaneiras no artesanato em cerâmica ou da utilização
de matérias-primas que remetem a um produto típico da região.
Portanto, rememorando os meios e fins inerentes à pesquisa em tela, fez-se necessária a
aplicação de questionários semi-estruturados como instrumentos de coleta de dados. Isto posto,
no mês de maio de 2010, investigaram-se os participantes e gestores dos EES já assinalados.
Dentre as indagações constantes nos questionários destacam-se aquelas referentes às
características estruturais dos EES (como o tempo de existência dos empreendimentos; número
de participantes; ações desencadeadas pelos grupos; dentre outras questões); além das
indagações referentes ao perfil dos integrantes dos EES (como suas respectivas idades; grau de
escolaridade; além das percepções destes sujeitos quanto ao empreendimento em que estão
inseridos, ao turismo e à comunidade onde residem).
Quanto aos protocolos de pesquisa empregados no trabalho em voga, que se constituem
em elementos norteadores da coleta de dados e condução da pesquisa por parte do pesquisador,
cumpre ressaltar que, para Yin (2005), há a emergência de se observar três grandes itens: a visão
geral da pesquisa, o procedimento de campo e as questões do estudo de caso.
A visão geral da pesquisa resume-se em analisar as atividades, o processo de organização
e a relevância dos EES para o município de Miranda inseridos na atividade turística; bem como
o modo como tais EES constituem-se como meios de promoção (seja direta ou indiretamente)
ao desenvolvimento local do território analisado. Sendo assim, com base nessas questões
provocativas, realizou-se um projeto de pesquisa – que subsidiou o presente trabalho - referente
à análise e incubação de EES na cadeia produtiva do turismo em territórios do Mato Grosso do
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Sul, com o apoio técnico-financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da
Ciência e Tecnologia (FINEP/MCT); bem como do Ministério do Turismo (MTur).
No que se refere aos procedimentos de campo – além das questões já pontuadas – faz-se
necessário mencionar que os EES visitados constam em um mapeamento realizado pela
Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego
(SENAES/MTE), onde se constatou que tais EES estabelecem relações com a atividade turística
desenvolvida em Miranda, numa tônica que, face às suas características, pode constituir-se
como elemento fomentador do desenvolvimento local do território em questão.

Resultados da pesquisa

No município de Miranda os Empreendimentos Econômicos Solidários analisados,
revelaram que se ligam fundamentalmente à produção de artesanatos regionais, a maioria com
motivos indígenas, de tal modo que o processo de „turistificação‟ destes EES se dá por meio da
lógica de produção/comercialização destes produtos.
Especiais destaques devem ser dados ao Centro de Artesanato Mirandense, bem como ao
Centro Referencial da Cultura Terena diante da peculiaridade da atuação de cada um. O
primeiro representa uma iniciativa capitaneada pelo poder público local que visa a reunir alguns
artesãos individuais da localidade em um único espaço, estimulando-os a produzir
coletivamente e a comercializar seus produtos no mesmo local em que produzem. Não obstante,
o Centro Referencial da Cultura Terena tipifica-se como um espaço solidário de
comercialização dos produtos artesanais de aldeias indígenas localizadas próximas ao perímetro
urbano local, de tal modo que várias associações indígenas (como a Associação Cultural e
Social Nova Esperança; a Associação das Mulheres Terena de Cachoeirinha; a Associação
Indígena Terena Reviver/Aldeia Argola; e o Grupo de Mulheres da Aldeia Lalima, ambas alvo
da presente pesquisa) comercializam seus produtos no local.
Para fins de análise dos resultados, entende-se que o Centro Referencial da Cultura
Terena, mesmo tipificando-se como mero espaço de comercialização dos produtos de outras
associações constituídas, deve perfazer um dos objetos de investigação da pesquisa face ao
solidarismo inerente à sua atuação; bem como diante de sua existência autônoma, já que perfaz
um espaço cedido pelo poder público local e que ganhou dinâmica própria face aos EES que lhe
dão corpo. Sendo assim, considera-se o Centro Referencial da Cultura Terena como um
empreendimento (dentro do universo de sete pesquisados).
Dadas essas considerações basilares, constatou-se quanto à natureza dos grupos, que os
EES analisados estão organizados sob a forma de 04 associações; 01 núcleo/grupo de produção;
além de 02 outros empreendimentos que alegaram possuir outras classificações. No que tange à
natureza das atividades desenvolvidas, notou-se que 02 empreendimentos destinam-se à
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produção de artefatos artesanais; 01 direciona suas atividades à comercialização desses
produtos; ao passo que os 04 restantes alegaram nortear suas atuações à produção e
comercialização dos produtos artesanais.
Chamam a atenção, no universo geral de EES analisados, aqueles que relataram produzir
e também comercializar seus produtos. A maioria desses empreendimentos é ligada a grupos
indígenas, que mesmo nutrindo relações com o Centro Referencial da Cultura Terena, buscam
alternativas para a comercialização de sua produção (seja autonomamente, por intermédio de
outros parceiros ou através de exposições em feiras organizadas no próprio município ou em
localidades próximas).
No que concerne à condição de existência dos EES, observou-se que 04 deles (que
perfazem 57% do total pesquisado) apresentam condição de existência legal nos termos da lei,
com a formalização de estatutos sociais e registros junto aos órgãos competentes. Não obstante,
os 03 empreendimentos restantes (43%) não apresentam as mesmas condições, de tal modo que
se tipificam como sendo informais.
Resgatando os principais aspectos que nortearam a criação dos EES pesquisados, notouse que a maioria deles (28% do total de citações) originou-se como alternativa de emprego;
seguidos de 18% que surgiram como iniciativa que representaria a seus integrantes fonte
complementar de renda; além de 18% que surgiram por motivações de entidades políticas
(como sindicatos, partidos, ONGs, entre outros); complementados por outros 18% de
empreendimentos que alegaram terem se originado face à vontade de seus integrantes de terem,
conjuntamente, o próprio negócio.
Quanto àqueles que efetivamente dão corpo aos EES constatou-se que em 71% dos
empreendimentos a maioria dos indivíduos é do sexo feminino, com idades que variam
sobretudo na faixa dos 30 aos 50 anos. Ademais, perfazem indivíduos que, na média,
apresentam o ensino fundamental incompleto e pertencem à mesma comunidade (especialmente
quando se trata dos grupos indígenas).
Em 86% dos empreendimentos constatou-se que os integrantes fizeram cursos
profissionalizantes na atividade que exercem, o que incorreu, segundo os pesquisados, em
melhoramentos técnicos nos produtos e, conseqüentemente, nos processos produtivos.
Detendo-se um pouco mais no perfil dos indivíduos que personificam os EES notou-se
que, no que concerne às suas situações laborais, 48% do total pesquisado não estão empregados
no momento, de modo que, para este grupo, a atuação no EES tem um viés de geração de renda
consubstanciada com ocupação produtiva. Não obstante, 33% só trabalham e não tem carteira
assinada, exercendo esporadicamente outras atividades remuneradas, sem vínculo empregatício.
Logo em seqüência, tem-se 10% de indivíduos que estudam e trabalham sem carteira assinada,
seguidos de 5% que estudam e trabalham com carteira assinada e de outros 5% que alegaram
possuir outras situações laborais.
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Ainda no que se refere aos integrantes dos EES, notou-se que a maioria (62%) reside na
zona rural do município. Ademais, moram em residência com uma média de 5,2 pessoas, sendo
a maioria com faixa etária de 20 a 29 anos.
Ademais, constatou-se que, nas residências dos integrantes dos EES analisados há uma
média de 01 mulher na condição de mãe e uma média de 0,7 homens na condição de pais.
Ademais há uma estimativa de aproximadamente 2,2 filhos/residência (independentemente da
idade), além de uma média de 0,6 agregados/residência, o que, em geral, revela que as moradias
dos integrantes dos EES pesquisados são populosas.
Quanto à escolaridade dos membros da família, constatou-se que 27% do total (sejam
pais, filhos, agregados ou o próprio pesquisado) estudaram da 1ª a 4ª série do ensino
fundamental; seguidos de 25% que estudaram da 5ª a 8ª série do ensino fundamental; além de
21% que alegaram possuir o ensino médio. Chama a atenção, neste caso, o elevado contingente
de indivíduos não alfabetizados (18% do total de citações).
Ainda referente ao perfil dos integrantes dos EES, observou-se que, na média, são
indivíduos que moram em casas (90% do total de citações), sob diversas condições: própria
(81% do total); cedida (10%); alugada (5%) e herdada (5%). Estruturalmente, constatou-se que
76% são construções de alvenaria, com uma média de dois a cinco cômodos (85% do total de
citações), com instalações sanitárias tipificadas por fossas sépticas (86%).
Por fim, complementando as inferências acerca do perfil dos integrantes dos EES,
indagados acerca da estimativa de renda de cada membro da família, a maioria dos sujeitos
pesquisados relatou faixa de renda média não superior a 01 salário mínimo per capita (69% do
total de citações); seguidos daqueles que relataram que cada membro da família ganha de 01 a
02 salários mínimos (26%); e de um pequeno contingente com renda de 02 a 03 salários
mínimos por pessoa (expressos por apenas 5% do total pesquisado).
Desta forma, dadas as considerações supracitadas acerca do perfil dos integrantes dos
EES analisados em Miranda, faz-se necessário investigar como esses empreendimentos estão
estruturados, mormente no que se refere à relação que nutrem com a atividade turística local.
Sendo assim, na opinião dos gestores de 57% dos negócios investigados, o turismo tem
importância muito alta para o funcionamento do empreendimento, ao passo que, para 29% tal
relevância reside em nível regular e para 14% o turismo não exerce importância no desenrolar
das atividades diárias do empreendimento.
Indagados acerca da existência de parcerias com prestadores de serviços ligados ao
turismo (como lojas comerciais, redes hoteleiras ou outros negócios turísticos), notou-se que
todos os EES analisados apresentam tal relação. Nesta perspectiva, considera-se que as próprias
relações que alguns empreendimentos nutrem com o Centro de Referência da Cultura Terena
são tipificadas como parcerias no âmbito de lojas turísticas (já que o supracitado centro de
referência insere-se no trade turístico local).
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Uma vez questionados se estão satisfeitos com esse tipo de relacionamento, 71% dos
gestores dos empreendimentos analisados responderam negativamente à questão, alegando a
existência de comportamentos oportunistas por parte de quem revende os produtos; a falta de
divulgação; além da baixa demanda pelos produtos como os principais aspectos negativos
inerentes às relações entre os EES e as lojas comerciais ligadas ao turismo.
Porém, em detrimento disso, todos os EES analisados consideram viável a oportunidade
de trabalhar no setor turístico, pois tomam esta atividade (se bem planejada, organizada e
fomentada) como indutora do aumento da demanda por seus produtos e, conseqüentemente,
fomentadora da ampliação de suas respectivas rendas (que perfaz as maiores demandas dos
integrantes dos grupos). Mostra-se como curioso o fato de que, mesmo com a alegação da baixa
demanda pelos produtos à época da pesquisa, os indivíduos acreditam no turismo propulsor da
procura e venda dos artesanatos.

Considerações finais

Rememorando as considerações de Benevides (1999), que pondera que as propostas de
desenvolvimento local por intermédio do turismo devem considerar a preservação/conservação
ambiental; a manutenção das respectivas identidades culturais dos sujeitos; a geração de
ocupações produtivas e de renda; além do desenvolvimento participativo, percebe-se que os
EES, tendo a atividade turística como ferramenta, podem constituir-se como meios de fomento
às dinâmicas de desenvolvimento local do território em tela, à luz dos preceitos expostos pelo
supracitado autor.
Os EES investigados, ao inserir-se nas dinâmicas do turismo no território onde estão
localizados, concorrem para a geração de renda econômica consubstanciada à manutenção das
especificidades socioculturais dos sujeitos; bem como à preservação dos recursos naturais locais
– elementos estes intrínsecos ao que ficou conceituado como sendo propostas de
desenvolvimento socioeconômico de base local.
Não obstante, vale pontuar que são promissoras as possibilidades sob as quais os EES
podem inserir-se mais ativamente na atividade turística – seja pelo fato de que tal atividade
mostra-se detentora de importância no município de Miranda; seja pela questão de que os
integrantes dos EES nutrem alguma relação com a prática do turismo no território considerado.
Porém, objetivamente, nota-se que ainda são incipientes as dinâmicas sob as quais tal
inserção se opera. São esparsas as redes nutridas entre o trade turístico local e os EES, por
exemplo, de tal modo que estes autores consideram que o alargamento destas relações em rede
poderia constituir-se como alternativa à maior inserção dos EES na atividade turística local –
com todos os bônus inerentes a tal relação quanto às dinâmicas de desenvolvimento local de
Miranda.
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Por fim, resta ponderar que, dada a contemporaneidade do tema; bem como tomando-se a
importância das iniciativas de economia solidária nas propostas de desenvolvimento local,
sugerem-se maiores pesquisas e intervenções quanto à temática (também considerando-se, nesse
ínterim, o âmbito público, através das iniciativas de incubação de EES).
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CONTRIBUIÇÃO À LEITURA INTERESCALAR DO TURISMO: RESGATE AOS
PRINCÍPIOS LÓGICOS DA GEOGRAFIA
Everaldo Batista da Costa

A produção do espaço é a produção de um sistema
de referência de relações, que é vivido e
representado.
Raymond Ledrut, em L’espace en question.

Este ensaio aborda alguns pressupostos teóricos para uma leitura interescalar do
fenômeno turismo. Contudo, antes de enveredarmos pelos mesmos, faz-se necessário um
posicionamento sobre nossa visão independente do protagonismo da Geografia nessa leitura.
Nenhuma ciência encerra-se em si mesma; em cada momento e em seu movimento,
torna-se solidária e dependente do vir a ser universal do saber – há uma reciprocidade de busca
de significados, sentidos, interpretações do mundo objetivo e do mundo subjetivo, do visível e
do invisível, dos fatos, dos fenômenos e de suas representações.
Por assim dizer, reconhecemos, por exemplo, a aproximação do Turismo (enquanto
discurso e pensamento) à Geografia, quando aquela disciplina tenta se firmar no espectro das
denominadas ciências sociais aplicadas e ante as ciências humanas e seu referencial teórico. De
fato, a resistência a qualquer metafísica justifica um cientificismo tacanho, pois o rigor de
metodologias é insuficiente para garantir o valor da pesquisa científica, como referencia
Massimo Quaini.
As técnicas, a operacionalidade no mercado ou a gestão em qualquer nível ou área não
bastam a si mesmas. Essa perspectiva desconsidera, via de regra, o papel das reestruturações
parciais e seletivas da economia mundial, das novas regionalizações e espacializações que dão,
permanentemente, novos sentidos aos lugares. Importa também uma preocupação concreta em
atingirmos os fundamentos do conhecimento e de aprofundar nos conceitos essenciais, nos
princípios lógicos que sustentam o corpo da disciplina e de onde a mesma deduz suas regras
para o desvendamento da realidade.
Como afirma Hassan Zaoual, as ciências que querem ser objetivas censuram a grande
relatividade das subjetividades dos atores e mascaram as realidades observáveis sobre os
terrenos. Realidades observáveis que, na arena do turismo, devem ser estudadas em seu próprio
proveito e o do local de intervenção, considerando as múltiplas escalas, as diferentes percepções
e as representações que o perfazem reciprocamente.
Por isso e no intuito de atingirmos o âmago da temática turismo e produção do espaço na
escala local, assumimos o desafio de justificar, nestas poucas laudas, a contribuição da
Geografia na leitura interescalar do turismo enquanto fenômeno socioeconômico. O subsídio
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para o alcance deste objetivo está no resgate e na problematização dos princípios lógicos que
regem a ciência geográfica e que consideramos como elementos subjacentes à interpretação
desta prática. Lembremos que as preocupações de caráter científico e crítico-social devem
sobressaltar às de caráter corporativo ou ideológico, para então emergir uma contribuição
coletivamente útil à área do conhecimento e à sociedade em geral; ante esse pressuposto,
enveredamos no debate sobre turismo e produção do espaço na escala local.
Entretanto, quais princípios devem ser adotados na leitura interescalar do turismo na
perspectiva crítica que não negue a prática, ou seja, por uma crítica propositiva? Como abordar
o espaço na microescala, em áreas de economias pouco desenvolvidas, onde o turismo
funcionaria como catalizador do desenvolvimento socioterritorial local? Quais perspectivas do
espaço despontam para uma leitura comprometida de sua produção na escala local pelo turismo?
Essas questões são convergentes, dizem respeito à problemática que é o fio condutor
desta analise: a contribuição geográfica à leitura interescalar do turismo.

Sobre os princípios lógicos da Geografia: resgate para fundamento

O cientista social que se volta à análise do turismo tem, hoje, um amplo arcabouço teórico
para o desvendamento das lógicas que caracterizam, no presente, essa prática pautada,
fundamentalmente, no deslocamento, na permanência, na fruição e na superposição-redimensão
de valores. Vamos nos deter, neste texto e contexto, às possibilidades advindas da Geografia.
Luzia Coriolano e Sylvio Bandeira já reconheceram a “variedade da possibilidade de
análise na relação geografia versus turismo”.
Aos geógrafos, certamente, não compete promover o turismo, fazer seu
marketing, planejar um pacote ou um evento; isso é competência dos
bacharéis em turismo, mas, avaliar os impactos socioespaciais por ele
produzido, explicar as formas de apropriação dos recursos naturais e suas
transformações para chegar à oferta turística, compreender as relações
socioespaciais do turismo, analisar a mobilidade dos fluxos turísticos nos
territórios, explicar os discursos que elaboram estratégias político-espaciais,
planejar os usos dos espaços para segmentos turísticos diferenciados e ainda
explicar a contribuição do turismo no processo de desenvolvimento regional
e local é da competência geográfica. (Coriolano & Mello e Silva, 2005, p.
98).

Se, por um lado, os autores descrevem as principais competências do geógrafo à análise
do turismo, por outro lado, também, é possível (e necessário) aprofundar nessa abordagem,
visando a atingir o âmago dos princípios que regem a própria Geografia e que podem servir a
outras áreas que estudam este fenômeno socioespacial.
O que instiga e justifica o olhar do geógrafo para o turismo ou, o que dá aporte à
denominada, por muitos, geografia do turismo? Para responder a essa pergunta recorreremos,
brevemente, a alguns pressupostos do pensamento geográfico.
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Devemos a dois fundadores da Geografia, Friedrich Ratzel e Jean Brunhes, os princípios,
respectivamente, da extensão e da conexão. Tratar desses dois elementos fez da disciplina, por
um longo período, a ciência da “diferenciação de áreas”; uma ciência que se desenvolveu “à
sombra do desejo e da curiosidade pelos lugares”, para fazer menção a Richard Hartshorne. Está
na raiz da Geografia a discussão sobre conquista-dominação-exploração de territórios, o
conhecimento de ambientes e a descrição das paisagens – em extensão e em conexão. A
superação das distâncias ou a minimização do tempo de deslocamentos representa um problema
histórico (e técnico) da existência humana e do pensamento geográfico (para Milton Santos, a
Geografia seria uma filosofia das técnicas)22.
Autores atuais como David Harvey asseveram que a Geografia trata de diferenciações,
interações e relações. Contudo, esses eram elementos presentes tanto no pensamento de
geógrafos modernos (Ritter, Humboldt, Brun) quanto no discurso de fundadores da Geografia
(Ratzel, Brunhes, La Blache). Já sabemos que a trajetória da história do pensamento geográfico
seguiu o tratamento do espaço como palco, instância concreta do mundo, nos primórdios, a
espaço relacional, multidimensional, vivido, percebido, concebido e sonhado, no presente.
Por isso, já podemos dizer que se constitui em um crasso erro da teoria geográfica do
turismo o aprisionamento em uma só escala de pensamento, em um só momento do tempo, ou
em um recorte isolado do mundo, pois diferenciações, interações ou relações não se perfazem
tão somente em um nível – aqui, já começa a ganhar escopo nossa problematização do discurso
e da prática sobre a produção do espaço na escala local. O trato das diferenças de escalas pode
ser considerado como a linha mestra da leitura política e relacional do espaço, no limiar da
constituição de territórios ou da produção de paisagens para ou pelo turismo.
Segundo David Harvey, um dos mais disseminados erros a advir de toda a pletora de
discursos sobre a globalização sustenta que tudo é determinado fundamentalmente na escala
global. Para além disso, entendemos o regional como a escala geográfica intermediária entre o
global e o local, lançando luz sobre outra questão: as redes.
Marcos Saquet corrobora nossos argumentos ao dizer que “o nível local-regional passa a
ser visto essencialmente como um nó de redes (...) Para entender essa nova dinâmica é
necessário substituir a ideia de espaço homogêneo e a de posição geográfica pela de posição
relacional” (Saquet, 2010, p. 34). Armand Frémont também nos é salutar para compreendermos
o papel da Geografia numa leitura interescalar do espaço e de fenômenos espaciais (como o
turismo). Para Frémont, na escala média dos fenômenos geográficos, a região seria o encontro
22

Não nos esqueçamos que a evolução tecnicocientífica promoveu a evolução dos transportes e as
possibilidades da circulação, relativizou o espaço-tempo e, por conseguinte, também “modificou as
próprias regiões. No entanto, esta mutação operou-se de maneira desigual conforme os conjuntos”
(Frémont, 1980, p. 184). Lembremos, também, com Friedrich Ratzel, em Geografia do Homem –
Antropogeografia, que as conquistas intelectuais são as que mais se difundem dada a capacidade de
propagação que é própria das ideias “e vão se afirmar também em territórios que não teriam sido de modo
algum favoráveis ao seu desenvolvimento inicial” (Ratzel, 1990, p. 69).
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de um „quadro natural‟ e de „culturas‟ que o reproduzem e o interpretam – o turismo faz essa
interpretação nos dias de hoje ao seu modo e em diferentes níveis. A contribuição de Frémont
ao pensamento geográfico da região diz respeito à consideração de sua fluidez, de sua
relatividade e de sua representação como espaço vivido, o que falta ser incorporado por alguns
estudiosos do turismo.
Outra contribuição vem de David Grigg, para quem “uma região nunca deve ser
considerada isoladamente, mas como parte de um sistema que é, em última análise, o mundo”
(Grigg, 1974, p. 32). Esses enunciados já nos dão um direcionamento para o pensamento sobre a
emergência local-regional-global na interpretação do turismo. São enunciados que, dentro de
variações de enfoques e difundidos por muitos autores geógrafos, entram no rol do arcabouço
que consolida uma geografia do turismo (apesar de haver autores de diferentes áreas que ainda
se enclausuram na escala local do fenômeno).
Richard Hartshorne, em Propósitos e Natureza da Geografia, considerava ser “impossível
estudar o conjunto total de fenômenos significantes da geografia em uma área”; para ele,
“podemos apresentar o estudo de cada um dos segmentos; mas, desde que estes em certa medida
variam independentemente, dentro da mesma área, por menor que ela seja, não logramos
integrar o complexo total” (Hartshorne, 1978, p. 128) – essa época e enfoque ficaram para trás.
No terceiro quartel do século XX, Paul Claval, em Evolución de la Geografía Humana, já se
ocupava com a produção de estudos interescalares e afirmava que “casi todas las grandes
geografias universales del siglo XIX fueron más bien recopilaciones enciclopédicas que
verdaderas reflexiones sobre la articulación del espacio” (Claval, 1974, p. 77).
Ver e pensar integram o método da Geografia, “método que consiste em passar da
descrição do visível da paisagem (o plano do sensível na Geografia) à compreensão da estrutura
invisível do espaço (o plano do inteligível)” (Moreira, 2006, p. 109), o que engloba a
articulación del espacio apontada por Paul Claval. Nessa leitura, o interescalar não pode ser
tratado apenas no plano do mundo concreto, mas também no âmbito ideativo. Lembremos que a
sociedade age no espectro de situações específicas do mundo concreto, mas é na situação
política que ela dá significado ao mundo. Em suma, é no percurso da reflexão e da
concretização política que nos deparamos com os interesses e com as ideologias que ordenam os
territórios e produzem as paisagens, dando-as sempre novos sentidos.
Ensinou-nos Milton Santos que não se pode conhecer algo sem conhecer sua gênese. O
espaço que a geografia tradicional e mesmo a geografia matemática reproduziram, já o sabemos,
não foi o espaço das sociedades em movimento, e sim o da fotografia de alguns de seus
instantes. Para Milton Santos, as fotografias permitem apenas a descrição e ela não pode jamais
ser confundida com a explicação. Por isso, a longa referência que fazemos à Maria Laura
Silveira, a seguir, nos é salutar para uma séria e necessária reflexão sobre os princípios que
regem a Geografia, ao indicar elementos essenciais do próprio modo de pensar dessa ciência
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(que traz pistas justificativas do interesse do geógrafo pelo turismo enquanto fenômeno
socioespacial, expansivo e econômico),
Estar no mundo não é apenas um problema de distância, de limites, de razão
ou de resultados. A pergunta pela existência que parece bastante teórica ou
abstrata não o é, porque diz respeito ao que há de mais básico na vida de cada
um de nós e na vida de uma sociedade. E isso nos conduz, de forma mais
concreta, ao espaço. Talvez a extensão e a distância sejam um esforço de
abstração maior (...) A realidade não é dada apenas pela economia, ou apenas
pela política, ou apenas pela cultura. Essas são reduções da realidade que
privilegiam um aspecto em detrimento do todo, é um falso aprofundamento
que acaba por esquartejar a realidade. Uma epistemologia dos processos
busca captar a vida nas formas, as formas da existência, mesmo que elas não
tenham força suficiente para criar o extenso. É a totalidade da existência o
que interessa a essa geografia. E, para isso, o mundo não pode ser cindido a
partir de enfoques inquestionáveis, como os setores da economia, as redes, as
regiões pétreas, mas a partir do nosso concreto pensado: a existência em
situação no seu respectivo período histórico. (Silveira, 2006, p. 87, 90; grifos
nossos).

Com base no que foi dito até o momento, podemos considerar que princípios lógicos de
uma disciplina são o substrato da construção do leque de conceitos que a compõe. Lembremos
que uma teoria deve considerar o sistema de conceitos atrelado ao sistema da realidade concreta,
formando uma unidade no processo intelectual. Para Ruy Moreira, conceitos, categorias e
princípios lógicos agem num plano combinado; e, se espaço, paisagem e território são as
principais categorias geográficas – com a primazia do espaço – em suma, os princípios lógicos
da Geografia, correlacionados a estes conceitos, são os princípios correlacionados da escala, da
extensão, da conexão, da distância, da posição, da localização e o da distribuição. “Os antigos
compreendiam a importância preliminar e central desses princípios na formação da
personalidade e do discurso da representação geográfica” (Moreira, 2006, p. 116).
Por assim dizer, se deslocamento, permanência, fruição e superposição-redimensão de
valores são os principais elementos constitutivos da prática socioeconômica do turismo, não
poderia deixar de ser este fenômeno objeto do olhar aguçado dos geógrafos que têm, em sua
histórica formação, princípios incorporados e em franco diálogo com tais elementos. Os
princípios da extensão e da conexão (que para os geógrafos clássicos correspondiam à dimensão
geométrica do mundo) são os motores da superposição-redimensão de valores na configuração
de territórios, na produção das paisagens ou mesmo na leitura multidimensional do espaço
geográfico. Extensão e conexão são os elementos que interagem o local, o regional e o global
(enquanto escalas) por meio das redes técnicas, permitindo os deslocamentos (exigentes de um
esforço de abstração maior). No esforço de abstração podemos encontrar a extensão e a conexão
como elementos da coexistência, da vida comunal; é onde saltaremos na reflexão do espaço
unidimensional para o espaço multidimensional da existência coletiva.
A teorização de Silveira (2006, p. 86, grifos nossos) corrobora nossos argumentos,
Uma certa insatisfação advém desse conjunto de idéias que estamos
chamando epistemologia da extensão, ou seja a consideração do extenso, da
distância, como base ontológica, a partir da qual partimos e somos capazes de
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criar uma matematização e uma simbologia para o espaço. Uma reflexão
fundada na razão calculante que não resolveu os problemas do mundo nem os
problemas seculares da geografia. O espaço geográfico é visto apenas como
um cenário, onde a vida se desenvolve. Ocupa-se, assim, nossa disciplina
mais do cenário e menos da vida.

A compreensão da realidade do turismo na produção do espaço em qualquer escala deve
considerar o diálogo entre as coisas como elas são (em essência) e como elas se dão (em
existência), pois o debate sobre uma instância da realidade social não se separa da
particularidade ou da singularidade que a envolve e perfaz, ou seja, sua manifestação empírica,
sua extensão ou conexões materiais, simbólicas e imaginárias.

Turismo e produção do espaço na escala local: pelo enfoque interescalar

Jean-Pierre Lozato-Giotart considerava, no início da década de 1990, que a matriz do
desenvolvimento espacial do turismo tinha como ponto forte políticas que conciliavam ações
pontuais (no nível local e micro-regional) com ações mais amplas (no nível regional e nacional,
também internacional, nas regiões fronteiriças). Para o autor, a leitura sistêmica do turismo
utilizava-se de métodos estatísticos (densidade e taxas de visitação) e geográficos (zoneamento)
inspirando planos diretores na escala das unités touristiques locales e da planification régionale
et nationale. Lozato-Giotart afirma que, sobretudo nos países industrializados e urbanizados,
buscou-se conciliar o nível local e o nível regional do planejamento turístico, esforço que, na
atualidade, o Brasil ainda não angariou sucesso plausível, apesar do esforço das chamadas
políticas de regionalização e de municipalização do turismo.
Por um lado, podemos justificar essa disparidade, referenciados em Douglas Pearce,
entendendo que o grau de concentração ou de dispersão em uma dada escala está ligado ao nível
geral de desenvolvimento do país, da região, do atrativo turístico ou da cidade. Apesar dessa
tendência, o planejamento do turismo será eficaz se der conta de uma perspectiva espacial mais
ampla e for despendida uma maior atenção aux interactions spaciales (Pearce, 1993).
Variados autores já discutiram a necessidade do estudo geográfico do turismo em uma
abordagem mais ampla. O que problematizamos, no entanto, é a necessidade de resgatar os
princípios norteadores para essa leitura. “A zona objeto de estudo deve ter lugar no contexto
geográfico mais vasto e estudado do ponto de vista das ligações com outros mercados e
destinações” (Pearce, 1993, p. 307). Estas interações, continua o autor, podem ser analisadas em
diferentes escalas, como os fluxos de países a países ou de cidade a estações turísticas, ou focar
os fluxos de diferentes níveis, como, por exemplo, os movimentos intranacionais dos visitantes
internacionais. O grande empecilho destes enfoques des interactions spatiales tem sido a penúria
dos dados existentes, o que exige do geógrafo profundidade nas análises em campo.
O enfoque interescalar pode e deve ser utilizado no planejamento, no marketing e nos
estudos de impacto territorial-paisagístico. Essa leitura é determinante para a compreensão da
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ligação entre uma destinação e o mercado específico. O entendimento da interação escalar
geográfica pode ser particularmente utilizado no domínio dos circuitos turísticos nacionais e
internacionais, na aproximação integrada da análise dos fluxos turísticos existentes em
diferentes escalas de desenvolvimento e diferentes níveis de abordagem (Pearce, 1993).
O olhar interescalar permite, na teoria e na prática, entender a evolução da demanda global
pelos lugares. Na escala nacional e regional, pode apontar um estado incipiente de impacto que
o conhecimento de cada região e de cada lugar permitiria intervenções propícias de
manutenção-conservação-preservação local. A leitura do turismo na perspectiva da interação
escalar geográfica pode agregar outros elementos, como o social, o político e o econômicocultural, que não estão desvencilhados da própria atividade, mas, ao contrário, dão notoriedade à
mesma, reciprocamente.
É necessário entender as relações entre os diversos níveis geográficos (...)
saber como a estação turística se integra na região, qual a função da região
em relação ao país e qual o lugar do país no mundo ou, inversamente, como
as tendências internacionais afetam um país dado, bem como certas regiões
do país em questão (Pearce, 1993, p. 325).

O estudo das diferenças de intervenções socioespaciais, a busca das contradições
escancaradas no território ora valorizado, ora negligenciado, na escala nacional, regional e local,
e a compreensão da ressignificação das paisagens são alguns dos objetos de estudo da
denominada geografia do turismo. Perceber o turismo na dimensão geográfica é localizá-lo,
entender as conexões, interpretar as distâncias, diagnosticar a extensão e sua relação interescalar
– no plano do concreto, do vivido, do percebido, do imaginário e do sonhado. Em suma, a
chamada geografia do turismo deve, em primeiro plano, reconhecer que seu potencial analítico
está nos princípios básicos que regem os próprios conceitos em Geografia. O atual desafio está
em ultrapassar a perspectiva geométrica do mundo e do próprio turismo no reconhecimento da
distância, da extensão e das conexões em novo patamar: o de suas possíveis e novas
representações.
No bojo desta perspectiva analítica, ressalta Silveira (2006, p. 82, grifos nossos) que,
Nessa sucessão de contextos, ontem e hoje muitas geografias permanecem
atreladas a uma visão do espaço como continente, uma concepção
geométrica, feita de velhos e novos conceitos que privilegiam a distância. O
centro da reflexão epistemológica parece ser a extensão, um conceito-chave
ou, mesmo, uma categoria, que leva a uma resignificação do vocabulário
tradicional. A preocupação epistemológica é a extensão e a forma de sua
operacionalização, a distância, autorizando a falar de distância-tempo e de
distância-custo na geografia, amparados também nas reflexões das ciências
econômicas.

O conhecimento em Geografia se inicia na leitura da paisagem, de forma que o recorte de
espaço dos objetos na paisagem é o seu território, mas a essência da análise centra-se nos
princípios lógicos que regem a disciplina, como destaca Moreira (2006). Logo, quer seja o
planejamento de base local, quer seja o planejamento regional, ou ainda a interação localregional-global, no enfoque geográfico do turismo, o esforço de abstração deve se dar sobre a
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distância, a conexão e a extensão, pois são os dimensionadores das escalas e da produção do
espaço.
A categoria território sai como um salto da observação da paisagem. E daí
pula para se explicitar como espaço, é um recorte espacial (...) Mas são os
princípios lógicos que criam o espaço, por estarem presentes também nele,
convertem a paisagem em território e o território em espaço (...) O conjunto
das localizações dá o quadro da distribuição. Vem, então, a distância entre as
localizações dentro da distribuição. E com a rede e conexão das distâncias
vem a extensão, que já é o princípio da unidade do espaço (ou do espaço
como princípio da unidade). A seguir, vem a delimitação dos recortes dentro
da extensão, surgindo o território. E, por fim, do entrecruzamento desses
recortes surge a escala e temos o espaço constituído em toda sua
complexidade. (Moreira, 2006, p. 117, grifos nossos)

O resgate e entendimento desses princípios pode ser um caminho para evitarmos que os
conceitos sejam mal interpretados e, por vezes, mal empregados, além de poder revisá-los de
acordo com as exigências de cada época. Lembra-nos Portuguez & Oliveira, ao discutirem
circuitos turísticos a partir da categoria „região”, que o poder público elabora propostas de
políticas estruturantes utilizando-se de dados conceitos acadêmicos. Estes, “por serem mal
empregados, além de não darem os resultados desejados, pervertem os seus sentidos semântico,
ideológico e cultural. É o caso, por exemplo, da noção de „região‟” (Portuguez & Oliveira,
2011, p. 237). O estudo desenvolvido por estes autores retrata um bom exemplo que tangencia
nosso enfoque teórico. Apresentam um esforço analítico que considera a necessidade de
entender como os agentes locais interagem e como se percebem enquanto elos integrantes de
redes regionais (também nacionais e internacionais) de turismo.
O poder da abstração sobre a distância, a conexão e a extensão evidencia-se quando
verificamos que as imagens e o imaginário também podem ser interpretados a partir de tais
princípios. Com o deslocamento, este fenômeno faz viajar seus clientes com seu próprio
universo e sentidos. Assim, a escala aparece no nível espacial concreto e no nível da abstração,
o que nos conduz à leitura de imagens recriadas ou superpostas para e pelo turista – desvendar
essas imagens/imaginário é o grande desafio para os estudiosos do turismo.
Logo, o que instiga, justifica e é subjacente ao olhar do geógrafo para o turismo ou o que
dá aporte à denominada por muitos geografia do turismo é: a produção da ideia e a produção da
representação de mundo na Geografia, bem como a ânsia histórica da disciplina pela
problematização da relação sociedade x meio. Deve ficar claro que o tratamento setorizado da
Geografia (em geografia do meio ambiental, geografia do turismo, geografia da população etc.)
não pode deixar em segundo plano o enfrentamento do método geográfico. Essa ciência sempre
buscou compreender o dito mundo no viés de arranjos, configurações, lugares, redes, escalas,
posições, distâncias, distribuições, localizações, regiões, áreas, sítios, situações e, mais
recentemente, percepções e simbologias. Hassan Zaoual (2009, p. 61-62, grifos nossos) faz uma
síntese dos novos princípios que dão singularidade a recentes enfoques geográficos do turismo
(sem abandonar os antigos, pelo contrário), ao afirmar que...
163

Turismo, Espaço e Estratégias de Desenvolvimento local

Epistemologicamente, a percepção das realidades de um território ocorre em
função do lugar e da maneira como é feita. O que nós observamos depende
estritamente de nossas crenças sociais e científicas, e do lugar de onde nós a
fazemos. Nunca se fala de lugar nenhum (...) um território, sendo um sítio, é
povoado de sítios entrelaçados e únicos (...) Este processo se estende ao
infinito e desvenda a grande relatividade de nossas representações e de
nossas práticas, assim como a impotência das ciências compartimentadas da
ideologia acadêmica, empobrecida pelo reducionismo.

Por isso, hoje, falar em produção do espaço pelo turismo na escala local envolve, além de
ações correlacionadas com a cultura, a história e a identidade locais, uma abordagem
interescalar da atividade que a reconheça como uma prática socioeconômica que incide sobre
muitos setores da vida – como nas instituições, nas empresas, na identidade, nas comunidades e
no imaginário coletivo.
Se o lugar é a “extensão do acontecer homogêneo ou do acontecer solidário”23, será na
interação escalar local-regional-global que alcançaremos a essência do lugar turístico. A
produção do espaço na escala local nos diz muito pouco enquanto recorte analítico isolado e
puro – devemos interpretar as conexões e as extensões em seus distintos níveis materiais e
representacionais para o profícuo estudo geográfico de qualquer fenômeno – nesta análise, do
turismo.
Assim, a universalidade de uma destinação turística perpassa a lógica do mercado global
que busca originalidades nos “novos” lugares, 24 de forma que a sociedade e sua dimensão
espacial podem ser interpretadas através da espacialidade da política (dominação do espaço), da
economia (valorização do espaço) e da cultura (representação do espaço), de maneira
correlacional e dialética.25

Ainda algumas reflexões...

A produção do espaço na escala local apresenta como promotores básicos: o Estadomercado26 e a comunidade. No entanto, esses elementos não subsistem isolados, mesmo porque
o turismo é uma atividade única da trama complexa da economia vigente pautada no capital
financeiro e no terciário, que envolvem a produção urbana no século XXI. Produzir o espaço
local é coexistir, é habitar, é a expressão de um conjunto de relações internes et externes – para
referenciar Ledrut (1976).
É preciso reconhecer que a produção do espaço na escala local não está apartada da lógica
do desenvolvimento regional desigual; representa uma base de geração e extração de novos
lucros; significa, também, a base para o desenvolvimento setorialmente desequilibrado do
23

Cf. Santos (2004).
Cf. Costa (2011).
25
Cf. Costa (2010).
26
Torna-se cada vez mais difícil fazermos essa disjunção. Harvey (2005) apresenta uma base teórica para
o entendimento do papel do Estado nas sociedades capitalistas e mostra como o Estado desempenha
tarefas básicas no apoio ao modo capitalista de produção.
24
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turismo. A própria reestruturação do capitalismo (ante seu movimento contraditório) auxilia-nos
no questionamento do pensar o turismo na escala local, quando há um estreito paralelo do
desenvolvimento local com as espacializações do desenvolvimento ou reestruturação regional
discutidas profundamente por Edward Soja, David Harvey, Giovanni Arrighi, dentre outros.
As paisagens produzidas pelo turismo ou os territórios configurados para essa atividade
(mesmo a produção do espaço na escala local) não apenas se estenderam por uma área mais
vasta, como também se romperam em muito mais localidades. No entanto, isso só ocorreu
graças ao poder das localizações, ao papel das distribuições, à força das conexões e às inovações
para as extensões, que transformam o mundo material e intersubjetivo. Raymond Ledrut é quem
nos dá, resumidamente, uma definição de produção do espaço para além da dimensão
econômica (perspectiva dialética da particularidade-universalidade e da representação)...
Produzir socialmente o espaço é produzir um espaço particular. O espaço
universal conhecido pela ciência corresponde à criação de uma linguagem ou
sistema de comunicação que abarca os espaços concretos atuais ou possíveis.
Produzir o espaço é para uma sociedade criar configuração específica de
existência. (Ledrut, 1976, p. 358, tradução e grifos nossos)

Podemos dizer que a perspectiva regional facilita a síntese para o entendimento do
turismo entre o local e o global – quer seja na reflexão teórica, quer seja na prática do
planejamento. Em poucas palavras, a produção do espaço, na escala local, só pode ser concebida
a partir do princípio da causalidade, em que todo efeito tem uma causa. Este é um princípio
lógico, rigoroso e tautológico, pois não há efeito senão onde há causa e a noção de causa
implica a de efeito (Lefebvre, 1975). A produção do espaço local pelo turismo só pode ser
vislumbrada junto a outras escalas de análise: entre a regional e a global (intermediada pela
nacional); só nessa interação escalar temos condições de desvendar causas, efeitos, agentes e
processos que dão corpo a essa atividade conectada a outras dimensões da vida econômica e
cultural.
A interpretação dialética da regionalização turística fornece uma abertura para
observarmos a dinâmica da espacilização local dessa atividade e do desenvolvimento
geograficamente desigual; confere maior profundidade e significado à noção de divisão social e
territorial do trabalho com o turismo, e é esclarecedora das ligações dos interesses hegemônicos
e verticais que transformam as relações recíprocas horizontais.
Ofertas e demandas, fluxos e fixos, deslocamentos e permanências, extensão e conexão,
sítios e situações, redes e pontos, fruição e superposição-redimensão de valores não são
elementos únicos para a abordagem do turismo, mas alguns princípios que dão coro aos temas
considerados pelos geógrafos na história da disciplina. Falar em produção espacial na escala
local significa, em síntese, para a sociedade e sua cultura, sobretudo viver, pois viver é viver no
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espaço, isto é, tecer as relações 27 , quer seja no turismo ou em qualquer outra prática
socioeconômica e cultural.
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O TURISMO COMO FENÔMENO SOCIAL E ANTROPOLÓGICO

Adriana Sartório Ricco

Introdução

O turismo é um fenômeno extremamente complexo, dinâmico, que opera de múltiplas
formas e nas mais diversas circunstâncias, sendo difícil apreendê-lo em sua totalidade por meio
de uma única perspectiva teórica ou mesmo de uma única ciência. É necessário, pois, para
estudar o fenômeno, diferenciar os seus diversos tipos e contextos onde se manifesta.
Por sua natureza fundamentalmente cultural, revela-se em um processo de interações
contínuas entre comunidades diferentes que ocupam espaços distintos socialmente construídos e
que, por apresentar essa diversidade, tornam-se atraentes para o conhecimento do outro. O
turismo pode ser considerado, hoje, um dos principais mecanismos pelos quais ocorre a
aproximação das diversas culturas mundiais, decorrentes do processo de globalização que afeta
todo o planeta.
Os deslocamentos inerentes ao movimento do turismo e a inter-relação de pessoas de
diversos lugares provocam rápidas e grandes transformações que se caracterizam por uma
readaptação dos espaços para abrigar um novo processo produtivo com vistas ao mercado.
Analisar esses processos torna-se objeto de grande interesse por parte de pesquisadores de
diversas áreas, em virtude do caráter interdisciplinar do turismo como corpo de conhecimentos
em construção.
Não obstante sua importância como atividade geradora de diversos impactos nas
sociedades aonde se insere, apenas recentemente o turismo tornou-se tema das ciências sociais.
Foi na década de 1960 que surgiram os primeiros trabalhos sobre essa atividade na sociologia e
na antropologia, tendo como precursores pesquisadores que fizeram breves incursões sobre o
tema, como Daniel Boorstin (1962), Theron Nuñez (1963), Erick Cohen (1974), Dean
MacCannel (1976), Valene Smith (1977), Nennison Nash (1981), John Urry (1984) e Jafar
Jafari (1987), citando os mais importantes.
As discussões voltadas particularmente à antropologia no turismo foram, durante esse
período, bastante reticentes. Isto porque, para alguns antropólogos, o turismo era visto com
certo preconceito, considerando-o como uma ocupação frívola ou experiência alienante e
inautêntica. Tal temática chegou a ser considerada pouco apropriada ao debate antropológico,
pois de acordo com o paradigma vigente da sociedade industrial e pós-industrial, ócio e lazer
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eram vistos com restrições, e desta forma, o estudo do turismo podia estar relacionado a
aspectos pouco sérios da sociedade.
No final do século XX cresceu o interesse de antropólogos por pesquisas na área do
turismo, especificamente focalizando comunidades anfitriãs e seu contato com os visitantes.
Numerosos casos registram relações conflituosas entre esses diferentes atores, em manifestações
claras de desprezo, etnocentrismo, hostilidade e antagonismo. Outros casos estudados
apresentam situações bem diferentes, enfocando comunidades que, graças à sua coesa
organização social e estabilidade cultural, reafirmam sua identidade e mantêm o turismo sob
controle local por meio de uma convivência de respeito mútuo, auferindo, desta forma, os
benefícios econômicos e sociais inerentes à atividade.
No Brasil, os estudos sobre turismo começaram a surgir de maneira sistemática a partir da
década de 1990. Tais estudos abarcam os efeitos dos empreendimentos turísticos nas
comunidades litorâneas, nas quais é marcante a presença da atividade turística, padrões de
ocupação turística e seus impactos socioculturais e ambientais, bem como temas como
aculturação, interação cultural e identidade social28.
Hoje é possível vislumbrar uma produção consistente sobre o assunto. No caso da
antropologia, o turismo se tornou não apenas um objeto a mais de investigação científica, mas
fonte de reflexão sobre a sociedade e a cultura modernas. Este artigo se justifica pela
necessidade de sistematizar o conhecimento construído sobre o turismo como fenômeno social
no contexto das sociedades globalizadas e em processo de globalização, a fim de possibilitar a
compreensão, por parte de pesquisadores em suas incursões empíricas, das relações sociais e
culturais em localidades marcadas pela interação cultural entre grupos sociais distintos.
Tendo como procedimento metodológico um estudo exploratório, por meio da pesquisa
bibliográfica, o trabalho tratará deste fenômeno a partir de suas primeiras concepções a fim de
apresentar a complexa cadeia de inter-relações da atividade turística como objeto de estudo, os
diferentes tipos de turismo a partir de um contexto de massa e alternativo e, com o destaque que
o trabalho merece, o grande encontro e suas possíveis interações entre visitantes e visitados,
fornecendo o entendimento de diferentes correntes teóricas, necessário à análise das influências
do turismo nos lugares onde se insere.

28

BARRETTO, Margarita. Relações entre visitantes e visitados: um retrospecto dos estudos
socioantropológicos. In: Revista Turismo em Análise, v. 15, n. 2, 2004, p. 133.
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Turismo: movimento de pessoas

Pode-se dizer que o turismo é um fenômeno social que surgiu como atividade organizada
no século XIX, tendo se projetado como fenômeno de massa a partir da Segunda Guerra
Mundial. O processo de urbanização, a regularização do trabalho com a conquista gradativa do
tempo livre, e a melhoria dos meios de transporte foram alguns dos fatores que contribuíram
para a inserção dessa atividade como propulsora de desenvolvimento em vários países do
mundo.
Segundo Dias, na atual sociedade pós-industrial, o setor de serviços ultrapassou a
indústria como principal atividade econômica, e o turismo tornou-se, no setor de serviços, a
atividade que mais cresce no mundo. “Inúmeros países e regiões têm no turismo a sua principal
atividade, que gera trabalho e renda, bem como altera hábitos e costumes, de modo a tornar-se
um dos pilares do processo de globalização.”29 Em virtude de um de seus elementos essenciais –
o deslocamento de pessoas – impulsiona a globalização, acelerando a interação social global.
Etimologicamente, a palavra turismo se originou da contração de dois termos: grand (de
origem inglesa) e tour (de origem francesa), significando originariamente “o grande circuito”.
O “Grand Tour” fazia referência às viagens realizadas no século XVIII por jovens da
aristocracia européia motivadas pela necessidade de complementação educacional. Com o
passar do tempo, outras concepções e significados foram se configurando ao termo turismo,
seguindo as transformações que a sociedade experimentou ao longo do século XX.
Para Hunziker, um dos precursores nesse estudo, o turismo é um “conjunto de relações e
de fatos produzidos pelo deslocamento e a permanência de pessoas fora de seu domicílio, desde
que tal permanência e deslocamento não sejam motivados por uma atividade lucrativa”30.
Oscar de La Torre Padilha define o turismo de forma mais abrangente, como sendo
[...] um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por
motivo de recreação, descanso, cultural ou saúde, se deslocam de seu lugar
de residência habitual a outro, no qual não exercem nenhuma atividade
lucrativa ou remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância
social, econômica e cultural31.

Na atualidade, a Organização Mundial de Turismo (OMT) conceitua o turismo da
seguinte forma:
[...] atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e estadas em
lugares diferentes daqueles onde têm sua moradia habitual, por um período
de tempo contínuo inferior a um ano, com fins de lazer, negócios ou outros
29

DIAS, Reinaldo. Turismo e patrimônio cultural – recursos que acompanham o crescimento das cidades.
São Paulo: Saraiva, 2006, p.33.
30
MOLINA, Sérgio. Turismo: metodologia e planejamento. Bauru, SP: Edusc, 2005, p. 11.
31
PADILHA, Oscar de La Torre. El turismo: fenômeno social. México: Fondo de Cultura Econômica,
1994, p. 19.
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motivos, não relacionados ao exercício de uma atividade remunerada no
lugar visitado32.

Vários autores e dente eles o professor Mário Beni, preceituam que, em sua concepção, o
turismo necessita ser visto de acordo com a moderna teoria de sistemas, pois está integrado por
um conjunto de partes ou subsistemas que se relacionam a fim de possibilitar sua realização.
Estes subsistemas são a superestrutura (organizações dos setores público e privado,
regulamentos, planejamento), demanda (turistas que demandam toda a estrutura de serviços),
infraestrutura (aeroportos, rodovias, saneamento, comunicações e outros), atrativos (naturais e
culturais), equipamentos e instalações (hotéis, restaurantes, agências de viagem, entre outros) e
comunidade receptora (residentes locais)33.
A esses conceitos, mais recentemente se incorporou a concepção de sustentabilidade,
seguindo o paradigma que surgiu efetivamente a partir da década de 1980, quando se constituiu
a necessidade de agregar às atividades econômicas o uso racional dos recursos da natureza.
Como uma atividade que se desenvolve graças à existência de atrativos naturais e culturais que
compõem o conjunto paisagístico das regiões turísticas, o turismo deve utilizar esses recursos de
forma conservacionista, uma vez que depende diretamente deles para o seu desenvolvimento.
A partir dessa concepção, passou-se a considerar como turismo sustentável “aquele que
atende às necessidades dos turistas atuais, sem comprometer a possibilidade do usufruto dos
recursos pelas gerações futuras” 34. Devem-se considerar aí os três pilares nos quais a atividade
se assenta: o econômico (a atividade deve ser rentável para a comunidade), o social (a
convivência entre visitante e visitado deve ser na base do respeito à alteridade) e o ambiental
(atrela o uso à conservação, não gerando custos ambientais para a região).
Como abordado anteriormente, os efeitos do turismo são relativizados de acordo com
diversas circunstâncias, tais como fluxos turísticos, tipos de turismo e perfis de turistas, que vão
determinar um comportamento social e prática da atividade nos diferentes destinos turísticos.
Nesse entendimento, é preciso que se diferenciem os tipos de turismo de acordo com os fluxos e
organização, cujas características implicarão a forma em que se apreende.
O movimento de pessoas entre fronteiras internacionais facilitou o desenvolvimento de
uma indústria que serve a um público amplo e atende às necessidades do consumidor pósmoderno. É o turismo de massa, relacionado a uma grande demanda de serviços por um grande
público de turistas. De acordo com Burns, suas características são a produção em massa de
serviços, altos investimentos em infraestrutura, baixos custos obtidos pela economia de escala,
uso intensivo da tecnologia e padronização de produtos como os pacotes de férias.35
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Esse tipo de turismo, invariavelmente, vem causando desconforto às comunidades
receptoras que não possuem infraestrutura para suportar a demanda de serviços, e significativas
alterações na dinâmica social e cultural das sociedades, mormente em pequenas localidades cuja
organização social é frágil ou composta de reduzidos laços de relacionamento. Encaixa-se aí o
que ficou conhecido como turismo de sol e praia, gerando efeitos perversos sobre pequenas
comunidades litorâneas e pesqueiras.
Em virtude desses fatores, Ruschmann salienta que outras formas de turismo estão sendo
propostas e recebem as denominações de turismo brando, alternativo ou responsável,
caracterizando-se por uma experiência realizada com pequenos grupos de pessoas, cujas
atividades são seletivas e os equipamentos são qualitativamente estruturados, tanto no que se
refere aos serviços prestados como em sua arquitetura e tamanho36.
Smith e Eadington definem turismo alternativo como “las formas de turismo que son
consecuentes con los valores naturales, sociales y comunitarios, que permiten disfrutar
positivamente tanto a anfitriones como a invitados y hace que merezca la pena compartir
experiencias"37.
Na gestão desse tipo de turismo, a análise da capacidade de carga torna-se um
instrumento de controle, ao determinar o número máximo de visitantes que a localidade pode
suportar sem que ocorram impactos substanciais ao ecossistema e à vida da comunidade. Esse
limite refere-se à capacidade de suporte ambiental (sobre os recursos naturais), social (levandose em consideração o nível de tolerância da comunidade) e até psicológica (em detrimento da
fruição aprazível dos atrativos).
A esse respeito, Dias aponta para a mesma tendência, que remete à perspectiva de
desenvolvimento turístico sustentável, buscando uma relação mais próxima dos visitantes com a
cultura, com a natureza e com a população local, a fim de ampliar-se a oferta de atrativos e
diminuir-se a natureza sazonal38 da atividade39.
Com o propósito de melhor entender o turismo, suas tendências e a motivação das
pessoas na prática das viagens, cabe aqui o questionamento: afinal, o que buscam esses novos
turistas? Quais lugares seriam seus preferidos?
Nos últimos anos do século XX, houve uma multiplicação dos lugares
turísticos, tanto dos tradicionais – sol e praia quanto dos novos, que
exploram outras motivações para o deslocamento das pessoas. Pelo aumento
da diversificação de interesses dos consumidores turistas e pela elevação do
turismo à condição de atividade produtiva, é válida a afirmação de que
36

RUSCHMANN, op. cit., pp. 11-17.
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qualquer lugar pode tornar-se um destino turístico. Assim, o turismo
integrado definitivamente ao processo de acumulação capitalista – em sua
fase pós-fordista, de acumulação flexível – incorpora os mais diversos
espaços – culturais, naturais – à lógica do mercado40.

Assim é que surgem os segmentos do turismo que, pela lógica mercantilista, exploram-se
nas localidades os seus principais atrativos, identificando aí diversos subprodutos que
corresponderão a diferentes níveis da experiência turística. O maior atrativo responsável pelo
deslocamento do turista pode ser considerado o produto principal, ao lado do qual estarão
produtos auxiliares e produtos de apoio, que caracterizarão um produto ampliado.
Barreto explica que, analisando o turismo segundo o critério da motivação, surge grande
variedade de possibilidades, “que podem ser agrupadas em duas grandes divisões: o turismo
motivado pela busca de atrativos naturais e o turismo motivado pela busca de atrativos
culturais”41 . A intensidade da presença de cada um desses componentes em uma localidade
determina a sua atratividade como destinação turística.
Dias dá a dimensão da importância atribuída ao componente cultural na oferta turística,
ressaltando que a melhoria do nível de vida, bem como o maior acesso à educação e à
informação foram os fatores por meio dos quais se multiplicaram os destinos turísticos no final
do século XX. Essa mudança de mentalidade ampliou o leque de destinos que (re)valorizam
recursos turísticos, quais sejam:
[...] o patrimônio arqueológico – paleontológico, pré-histórico e das
civilizações da antiguidade; o patrimônio artístico e monumental –
edificações, esculturas, obras de arte etc.; os centros urbanos e as cidades
históricas; os lugares relacionados ao turismo religioso; os museus; os
lugares históricos; os parques recreativos de temática cultural; o patrimônio
vinculado à água; os edifícios e lugares relacionados com as atividades
industriais e mineradoras; as casas de pessoas famosas; o patrimônio
antropológico; o patrimônio rural; os espaços protegidos e as curiosidades
naturais; os acontecimentos culturais programados – as exposições
temporárias, entre outros42.

No contexto dos atrativos culturais, o que interessa ao fenômeno do turismo são os
aspectos mais peculiares do lugar, é o caráter mais autêntico de sua gente e seu cotidiano mais
original, representado por toda a sua gama simbólica, ainda que possa parecer estranho à
estética da globalização. O turismo cultural, entendido como o turismo que possui como
principal atrativo aspectos da cultura humana, oferece a possibilidade de maior conhecimento e
comunicação entre diferentes povos. Esse contato, quando tem por base o respeito à alteridade,
tende a enriquecer culturalmente tanto os turistas quanto a comunidade receptora.
Para Santos, esse tipo de turismo tem se tornado um dos segmentos mais importantes da
atividade turística em virtude de alguns fatores, como a mudança de orientação do turismo
tradicional, as novas alternativas ao chamado turismo de praia, em que, além do descanso, se
40
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busca aprofundar a cultura, conhecer as tradições gastronômicas, artísticas e as paisagens, bem
como pelo apoio de instituições que subsidiam iniciativas locais de desenvolvimento. Como
fruto dessa demanda, a oferta turística tem evoluído na promoção de produtos culturais de
qualidade43.
Segmento não menos importante, o ecoturismo surgiu no final do século XX e foi
introduzido no Brasil nos anos 1980, seguindo a tendência internacional. O propósito da
atividade é valorizar as premissas ambientais, sociais, culturais e econômicas, incluindo a
interpretação ambiental como um fator essencial durante a experiência turística. Representa um
novo segmento turístico que tem recebido atenção em função de suas relações estabelecidas
com a dinâmica cultural e ecológica das comunidades.
Afirma-se que o ecoturismo se mantém sobre os três principais pilares da
sustentabilidade: o ambiental, na busca da conservação dos recursos paisagísticos e naturais; o
econômico, por meio da melhoria das condições de vida das comunidades envolvidas, e o
social, como forma de aproveitar o patrimônio cultural das comunidades envolvidas,
estimulando sua ativa participação.

O encontro entre turistas e residentes

Muito se fala sobre as potencialidades e possibilidades - várias - do turismo em promover
o intercâmbio cultural entre visitantes e visitados, o choque de culturas, a valorização do outro
por meio da alteridade, a aculturação, o conflito e a compreensão mútua, a paz mundial. O fato é
que muitos estudos enfocam o fenômeno apenas por uma perspectiva, aquela que busca
encontrar os efeitos positivos da atividade, ressaltando-se aí os benefícios econômicos; ou a
visão contrária, que apresenta o turismo como o grande causador da homogeneização das
culturas e outras mazelas sociais. Vê-se que, nos dois casos, há certo radicalismo, e tais análises
carecem de maior objetividade.
A título de introdução, é importante deixar claro que o relacionamento entre residentes e
turistas varia de caso para caso, em função de uma série de circunstâncias favoráveis ou
desfavoráveis, o que obriga os pesquisadores a terem muita cautela em suas análises, evitando
generalizações. É o que aponta Barretto:
Estudos realizados em diversas partes do mundo sugerem que a relação entre
visitantes e visitados, apesar de ter uma característica comum, qual seja a
efemeridade, difere em função de vários fatores condicionantes, tais como
diferença social, econômica, cultural e étnica. Também varia em função do
comportamento dos turistas, que, por sua vez, está condicionado a outros
fatores, como nível educacional e motivação para viajar, e da atitude dos

43
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diversos setores da população local, que também está subordinada aos
efeitos que o turismo provoca na sua vida cotidiana ao longo do tempo 44.

Diante disso, é consenso que diferentes tipos de turistas estabelecem diferentes relações
com a comunidade visitada. Por isto, de início, é preciso diferenciar os turistas quanto ao seu
comportamento

e

motivações

em

função

de

características

socioeconômicas

e

psicossociológicas, pois tal análise torna-se fundamental para o entendimento das interações que
ocorrem no espaço turístico. Há muito, pesquisadores identificaram certos perfis de turistas,
tentando estabelecer um modelo padrão a partir do qual fosse possível compreender seu
comportamento.
Na tipologia postulada por Smith, existem os turistas de massa e os turistas
exploradores. Os primeiros compõem um fluxo constante de visitantes classificados como de
classe média, que exigem um padrão de conforto e estrutura de serviços ocidentais. Já os
exploradores preferem ser chamados de viajantes, pois não se veem como turistas e participam
ativamente do cotidiano da população local, acomodando-se plenamente aos estilos de vida e
normas de seus anfitriões45.
Outra classificação é a de Cohen, que separa os turistas em buscadores de prazer e
peregrinos modernos. Os buscadores de prazer procuram fugir de seu cotidiano em lugares que
ofereçam muitos equipamentos recreativos e onde haja possibilidade de relaxamento físico. Os
peregrinos modernos, ao contrário, procuram por autenticidade, modos de vida alternativos e
contato com as culturas visitadas. Antes dessa classificação, Cohen denominava de
institucionalizados os turistas de massa e não institucionalizados, aqueles que organizam suas
próprias viagens, encaixando-se aí o que Smith chamou de turistas exploradores, ou em sua
nova versão, os peregrinos modernos 46 . Observa-se que ambos os autores consideram
características semelhantes para os perfis definidos em suas tipologias de turistas, alterando
apenas a nomenclatura desses tipos.
Embora atualmente exista forte tendência pela procura de um turismo do tipo alternativo assunto abordado no capítulo anterior - grande parte dos turistas é ainda do tipo
institucionalizado, de massa ou buscadores de prazer. Dirigem-se em grupos numerosos a
destinos que tenham se tornado populares, em épocas consideradas como de altas temporadas47,
preferindo praias, hotéis de lazer, parques temáticos e áreas onde possam divertir-se em contato
com a natureza, por meio de serviços e programas de lazer organizado.
Esse tipo de turista estabelece pouco contato com a população local, visto que seus
programas de lazer foram previamente organizados e os serviços intermediados e, apesar disto,
provoca significativas mudanças nos usos e costumes da comunidade, nos modos de produção
44
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BURNS, op. cit., p. 65.
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BARRETTO, Turismo e legado cultural: as possibilidades do planejamento, op. cit., pp. 20-23.
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As altas temporadas coincidem com as férias escolares de verão e feriados prolongados.
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da atividade e nas relações sociais. O turista se relaciona com a comunidade como mera
prestadora de serviços, e esta o vê como “um fator de produção, um capital ambulante, um
portador de dinheiro com o qual se comercializa, até o sorriso.”48
Essa forma extremamente capitalista de exploração da atividade turística é explicada por
Ruschmann:
Em quase todas as destinações turísticas tem-se constatado a falta de
“cultura turística” das pessoas que viajam, o que faz com que se comportem
de forma alienada em relação ao meio que visitam – acreditando não terem
nenhuma responsabilidade na preservação da natureza e na originalidade das
destinações. Entendem que seu tempo livre é “sagrado”, que têm direito ao
uso daquilo pelo que pagaram e, permanecendo pouco tempo, julgam-no
insuficiente para serem responsabilizados pelas agressões ao meio
ambiente49.

Por outro lado, os turistas classificados como não institucionalizados, ou exploradores e
peregrinos modernos, provocam impactos menores em suas viagens. Isto porque esses turistas
viajam sozinhos ou em reduzidos grupos, de forma independente, procurando respeitar os
modos de vida das populações locais, despojando-se de seus valores e de seu ritmo de vida.
Buscam exatamente a diferença dos estilos de vida e da configuração cultural, reconhecendo o
outro por meio da alteridade.
Barretto considera que esses turistas são apreciadores do turismo baseado no legado
cultural. Seu interesse independe de sua situação socioeconômica, e sim de sua formação
cultural e de sua escolaridade. São, em sua maioria, consumidores de um estado de espírito, de
encenações, de cultura não-material e não de coisas materiais50.
Dias avalia o perfil e os hábitos desses turistas, caracterizando-os como pessoas com alto
nível de consciência ambiental, interesse em diferentes culturas, visão politicamente ampla e
dotados de grande energia. Procuram conhecer os processos de produção artesanal, utilizam
meios de transporte modestos, e de acordo com a realidade local, apreciam a autenticidade,
valorizam a qualidade e não poupam dinheiro caso vivenciem experiências valiosas51.
Os efeitos da viagem no imaginário desse tipo de viajante são descritos por Ianni:
À medida que viaja, o viajante se desenraiza, solta, liberta. Pode lançar-se
pelos caminhos e pela imaginação, atravessar fronteiras e dissolver barreiras,
inventar diferenças e imaginar similaridades. A sua imaginação voa longe,
defronta-se com o desconhecido que pode ser exótico, surpreendente,
maravilhoso, ou insólito, absurdo, terrificante. Tanto se perde como se
encontra, ao mesmo tempo que se reafirma e modifica. No curso da viagem
há sempre alguma transfiguração, de tal modo que aquele que parte não é
nunca o mesmo que regressa52.

48

Idem, p. 24. Cf. SMITH; COHEN; MURPHY; BARRETTO, apud BANDUCCI JÚNIOR &
BARRETTO (orgs.) Turismo e identidade local: uma visão antropológica, op. cit., p. 14.
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RUSCHMANN, op. cit., p. 10.
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BARRETTO, Margarita.Turismo e legado cultural: as possibilidades do planejamento, op. cit., pp. 2027.
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DIAS, op. cit., pp. 36-37.
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IANNI, Octávio. Enigmas da modernidade-mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 31.
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O termo viagem pode ser interpretado aí como uma busca pelo desconhecido, envolvendo
o prazer da descoberta do lugar em todos os aspectos, quais sejam, sociais, culturais e históricos.
O olhar do viajante permite o conhecimento do outro e é sob este aspecto que as diferenças
identitárias se revelam, estabelecendo-se, deste modo, a alteridade. Esta é a principal motivação
desse tipo de turista, o qual Ferrara intitula simplesmente de viajante, com seu “olhar que se
desloca” indo além do visível. Neste contexto, o olhar do turista se diferencia como “o olhar
que se concentra”, focando apenas aquilo que está treinado/condicionado a ver e conhecer53.
De qualquer modo, não há como negar que, independentemente da motivação do turista, a
atividade turística provoca interações e modificações em todos os atores que participam desse
processo em maior ou menor grau, perceptíveis ou não e de naturezas diferentes. No entanto,
esta é uma característica inerente a praticamente todas as atividades humanas, vale dizer, a ação
no sentido da reação/efeito igual à mudança, isto é, nada permanece como era antes.
A mudança, nesse caso, está basicamente, na maneira como o turista estabelece suas
relações com o entorno cultural que visita, com a comunidade receptora, e ainda com outros
turistas. Foster dá uma noção de intensidade dessas mudanças, enfatizando que
[...] as sociedades que permitem aos seus membros amplo contato
com outras sociedades poderão esperar mudar mais rapidamente e
tornar-se mais complexas do que as sociedades cujos componentes
têm pouco contato fora de seus agrupamentos locais. Quanto maior o
âmbito de novidade a que o povo é exposto, maior a probabilidade de
que adote novas formas. O contato entre sociedades é o maior
determinante da mudança de cultura54.
No fenômeno do turismo, isto quer dizer que o fluxo de turistas e sua frequência são
variáveis importantes a serem consideradas quando se analisa a intensidade das mudanças, pois
nota-se que o relacionamento entre os grupos sociais em interação muda à medida que a
quantidade de turistas aumenta. Dentre outros efeitos, o lugar ou o território dos residentes pode
ser apropriado pelos visitantes de tal forma que provoca na população local um sentimento de
não-lugar, ou seja, o território se desterritorializa por ser considerado um bem de consumo para
os “que vêm de fora”. Isto pode resultar no rompimento das condições territoriais e,
consequentemente, identitárias da comunidade.
As modificações resultantes da atividade turística também dizem respeito ao processo e
aos modos complexos pelos quais o turismo ingressa e se torna parte de um processo de
significação e apropriação simbólica já em andamento.
Neste processo de significação simbólica observa-se a ocorrência de uma mútua
influência entre visitantes e visitados, que na maior parte dos casos veem seus valores alterados.
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FERRARA, Lecrécia D. O turismo dos deslocamentos virtuais. In: YÁZIGI, Eduardo (org.). Turismo:
espaço, paisagem e cultura. São Paulo: Hucitec, 1999, pp. 17-20.
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FOSTER, George M. As culturas tradicionais e o impacto da tecnologia. São Paulo: Fundo de Cultura,
1964, p. 33.
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Nesse processo de construção social o turismo se insere, realçando valores e sentidos que
podem entrar em conflito com outros valores e sentidos.
Nos encontros interculturais dinamizados pelo turismo, há que se considerar o
etnocentrismo como um processo de estranhamento, de certa forma, comum a esse fenômeno. O
termo indica uma visão de mundo que considera o próprio grupo como padrão para o
julgamento do comportamento dos outros. Marconi e Presotto dizem que todos os indivíduos
são portadores desse sentimento e acentuam “a supervalorização da própria cultura em
detrimento das demais”55. Desse modo, pode ocorrer que turistas ridicularizem a cultura dos
residentes, quando estas apresentam diferenças que se contradizem. Esta postura preconceituosa
preconiza que o estilo de vida do turista é o melhor, o certo, o natural, e os residentes – “os
outros” – são rotulados de engraçados, estranhos, de gosto duvidoso, ou até ininteligíveis.
Dias relaciona uma série de efeitos socioculturais negativos e positivos que podem
ocorrer nas destinações turísticas. Cita, dentre os negativos: as alterações nos valores morais e
nas atitudes cotidianas entre os membros da comunidade; o aumento da prostituição e do
turismo sexual; o consumo de drogas, o comportamento agressivo e barulhento, aliado à
criminalidade, a perda do orgulho e da identidade cultural, ocorrendo quando os residentes
passam a adotar os hábitos dos visitantes; a adoção de novos comportamentos pela juventude
local – roupas, linguagem, música, tecnologia – estimulada pelo efeito da demonstração ou
mimetismo56.
Ressalta-se que muitos desses efeitos são, antes e paralelamente ao turismo, provocados e
reforçados pelos meios de comunicação de massa em suas variadas mídias. Neste caso é
possível, inclusive, ocorrer “o processo inverso: é a mídia que provoca, por esse mesmo efeito,
o surgimento de comportamentos estranhos ao local e, nesse caso, os turistas reforçam e
acentuam essa mudança de hábitos.” 57
O mesmo autor ainda cita como efeitos indesejáveis: a diminuição ou perda da
estabilidade social; a comercialização da cultura local para entretenimento dos visitantes, o
declínio da produção artística local, substituída por objetos produzidos industrialmente, e os
choques culturais entre os diferentes grupos que se relacionam nestes espaços.
O termo “choque de culturas” foi discutido por Gee, Makens & Choy e Wood, em suas
análises sobre os impactos do turismo. Todos fazem objeções a essa expressão, já que implica
uma conotação negativa advinda da interação e questionam a existência de alguma espécie de
base de cultura pré-turística original contra a qual seja possível medir os impactos negativos do
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turismo. Descartam esta idéia, explicando que “os turistas entram em um contexto dinâmico
com muitos fatores de influência, dentre os quais o turismo é apenas um”58.
Gee, Makens e Choy criaram um modelo de estágios e efeitos da evolução de interações
entre culturas afirmando surgir à princípio uma coexistência harmônica entre visitantes e
população local, seguida de segregação ocasionada pelo distanciamento social e posterior a isso
ocorre a rejeição de turistas pela população anfitriã. “O último estágio é o de difusão, quando as
duas culturas começam a convergir, por um processo de simbiose e empréstimo59.
Para o antropólogo Burns, a base empírica deste modelo, apesar de atraente à primeira
vista, não é bastante forte para o desenvolvimento de uma teoria e representa mais um enfoque
determinístico, sugerindo um modo preordenado no qual as relações entre anfitrião e convidado
fatalmente se modificarão. De fato, considerando os aspectos que influenciam a atividade do
turismo e suas várias circunstâncias, não há como estabelecer um modelo-padrão para análise
dos resultados da interação entre turistas e residentes. No entanto, é possível considerar tais
fases ou estágios isoladamente, adaptando-os aos diferentes contextos estudados, desobrigandose a uma evolução determinista.
Como marco de referência nos estudos antropológicos do turismo, Doxey também
detectou etapas diferentes no relacionamento entre visitantes e visitados, propondo um modelo
evolutivo da mudança nas destinações turísticas. “Primeiro a população reage com euforia à
presença de turistas, depois seguem-se a apatia e o tédio, e finalmente o antagonismo.”60 Da
mesma forma, estudiosos do turismo questionam a aplicabilidade do referido modelo, por
engessar os resultados desse fenômeno em uma escala evolutiva, não considerando a
relatividade das circunstâncias e fatores nas diferentes localidades turísticas.
Ainda quanto aos efeitos do turismo nas localidades receptoras, retoma-se a análise de
Dias que apresenta também as possibilidades de benefícios advindos da interação sociocultural
entre turistas e residentes. Para ele, o turismo é um dos principais instrumentos por meio do qual
se promove maior conhecimento das culturas locais pelos visitantes, que buscam conhecer, entre
outros aspectos, a história, a música, as artes, a comida, a religião, a língua, o que renova o
orgulho da população por sua cultura e fortalece sua identidade. Neste processo ocorre, por
consequência, a valorização do patrimônio cultural pela própria população local61.
O turismo é um forte encorajador da consciência em relação ao ambiente e do senso de
identidade cultural dos residentes. Esta questão pode ser observada pelo modo com que os
visitantes desfrutam do patrimônio natural e cultural do lugar, pois é comum que a população
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residente sinta seu orgulho renovado à medida que percebe que o visitante vivencie e participa
cotidianamente da realidade local.
Essa população, de modo geral, aumenta sua identificação positiva com seu território, o
que fortalece a identidade coletiva e intensifica a tolerância com a diversidade. Por meio desse
reconhecimento surgem o incentivo e o interesse na manutenção e conservação das artes, dos
ofícios, das tradições, das manifestações populares, da história, enfim, do patrimônio da
comunidade, que pelo resgate da memória vai se revitalizando e reforçando o seu valor, em um
processo cíclico de retroalimentação. Nesse sentido, conhecer verdadeiramente a cultura do
outro significa, acima de tudo, respeitar a memória, os costumes, as tradições, as crenças, a
história do lugar.

Considerações finais

Os estudos socioantropológicos do turismo preocupam-se em salientar as transformações
e seus efeitos benéficos ou maléficos da atividade para as comunidades de destinações turísticas,
focando em especial seus modos de vida, valores, tradições e as interações e trocas sociais no
ambiente em que ocorrem os encontros de grupos de culturas diferentes. O presente trabalho faz
essa abordagem a partir de vários fatores condicionantes como os tipos e comportamentos dos
turistas, as formas e modalidades de turismo, bem como o nível de sensibilização e coesão
social das populações residentes.
Nesse viés, é possível constatar que a atividade turística provoca interações e
modificações em todos os atores que participam desse processo em maior ou menor grau,
perceptíveis ou não e de naturezas diferentes, gerando efeitos indesejáveis como a perda da
estabilidade social e comercialização de culturas empobrecidas em sua essência, ou por outro
lado, a valorização do patrimônio histórico e cultural e a afirmação da identidade grupal por
meio do resgate da memória. Nesse caso, a relativa estabilidade social e a coesão percebida no
interior das culturas é o que possibilita manter as tradições de forma viva, minimizando os
efeitos que causam a desagregação de sentidos e valores provocados por influências externas.
A dinâmica da vida na sociedade contemporânea acelera mudanças na cultura de maneira
ampla, e embora seja o turismo um dos principais instrumentos da dinâmica globalizadora em
destinos turísticos, ele não é o único fator de mudança. Os meios de comunicação de massa em
suas variadas mídias também concorrem para esse processo de transformações inerentes às
culturas como organismos vivos e em movimento.
Quanto à evolução da atividade do turismo nas destinações, vários autores apontam como
tendência a perspectiva de desenvolvimento turístico sustentável, buscando uma relação mais
próxima dos visitantes com a cultura e com a população local, um usufruto consciente da
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natureza, sem com isso deixar de ressaltar os aspectos econômicos e seus benefícios para as
comunidades receptoras.

Referências
BANDUCCI JÚNIOR, Álvaro; BARRETTO, Margarita (orgs). Turismo e identidade local –
uma visão antropológica. 3.ed. Campinas-SP: Papirus, 2003.
BARRETTO, Margarita. Relações entre visitantes e visitados: um retrospecto dos estudos
socioantropológicos. In: Revista Turismo em Análise, v. 15, n. 2, 2004.
______. Turismo e legado cultural: as possibilidades do planejamento. Campinas, SP: Papirus,
2000.
BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. 10. ed. São Paulo: Senac, 2004.
BURNS, Peter M. Turismo e antropologia – uma introdução. São Paulo: Chronos, 2002.
DIAS, Reinaldo. Turismo e patrimônio cultural – recursos que acompanham o crescimento
das cidades. São Paulo: Saraiva, 2006.
FERRARA, Lecrécia D. O turismo dos deslocamentos virtuais. In: YÁZIGI, Eduardo (org.).
Turismo: espaço, paisagem e cultura. São Paulo: Hucitec, 1999.
FOSTER, George. As culturas tradicionais e o impacto da tecnologia. São Paulo: Fundo de
Cultura, 1964.
IANNI, Octávio. Enigmas da modernidade-mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2000.
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma
introdução. São Paulo: Atlas, 2005.
MOLINA, Sérgio. Turismo: metodologia e planejamento. Bauru, SP: Edusc, 2005.
PADILHA, Oscar de La Torre. El turismo: fenômeno social. México: Fondo de Cultura
Econômica, 1994.
RUSCHMANN, Doris. Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio ambiente. 8.
ed. Campinas, SP: Papirus, 2001.
SANTOS, Maristela dos. Impactos do patrimônio arquitetônico e cultural sobre o turismo
no Espírito Santo. Vitória: Sebrae/ES, 2007.
SMITH, V. L.; EADINGTON, W. R. Tourism alternatives: potentials and problems in the
development of tourism. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1994.

180

Turismo, Espaço e Estratégias de Desenvolvimento local

TURISMO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL EN LAS CIUDADES HISTÓRICAS
ESPAÑOLAS62
María del Carmen Mínguez García

Introducción.

El turismo, y más concretamente el llamado turismo cultural, es considerado uno de los
elementos esenciales para el desarrollo local. Esta afirmación es defendida por planteamientos,
como los de Echevarría (2000), en los que el desarrollo es sinónimo de crecimiento económico
y para los que el turismo implica la creación de puestos de trabajo e ingresos que permiten la
distribución equitativa de los beneficios, tal y como indican Toselli (2006) o Vázquez (1987).
Con los años el desarrollo local ha ido adquiriendo más facetas que la simplemente económica
gracias a propuestas de carácter social, cultural, medioambiental y territorial, en los que, en
ocasiones, el turismo parece no tener cabida por poner en peligro el equilibrio homeostático de
los lugares (término empleado por Calafati, 1998), especialmente del ámbito rural.
Pero si se entiende el desarrollo local como el resultado de la sinergia de las fuerzas y las
capacidades locales con los medios exógenos, tal y como lo plantea Kayser (1994), es decir, del
potencial humano local con políticas e inversiones público-privadas, o como un proceso
endógeno capaz de promover dinamismo económico y de mejorar la calidad de vida de la
población como defienden Alburquerque (1999) y Buarque (1999), la cultura y, por ende, el
turismo cultural, adquieren un gran valor. Esto se debe a que posibilitan recursos económicos y
reafirman la identidad local, como dice Cluzeau (2000), mediante la recuperación
arquitectónica, de tradiciones, paisajes, etc, tal y como presentan Delgado et al, 2003); al tiempo
que pueden ayudar a la vertebración del territorio, André et al, 2003. Una perspectiva que ha
sido analizada desde la Geografía, por Vallina (2002), principalmente en espacios rurales pero
que también puede observarse con gran claridad en ciudades intermedias63 y más concretamente
en las ciudades históricas64. En ellas el patrimonio histórico y cultural es un elemento clave en la
construcción de la identidad local, al tiempo que un importante referente simbólico y parte
esencial en el sistema urbano como indican Troitiño y Troitiño (2009). Además, la mayoría de
62
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los recursos patrimoniales, según Troitiño (2003) pueden ser transformados en focos de
atracción turística en un proceso complejo de patrimonialización, (término empleado por Prats,
2005) que consiste en la puesta en valor o activación de ese patrimonio hasta llegar a convertirlo
en motivo de atracción, superando incluso la dimensión cultural y convirtiéndose en uno de los
principales recursos productivos locales, tal y como señalan Troitiño y Troitiño (2009).

El turismo cultural como elemento para el desarrollo económico local en las ciudades
históricas

Se parte de la idea inicial de que el turismo cultural es un elemento generador de
iniciativas de desarrollo local que en el caso de las ciudades históricas españolas, como plantean
Delgado et al (2003), gira en torno a la puesta en valor de las potencialidades locales patrimonio y cultura- facilitando nuevas dinámicas económicas y mejorando la calidad de vida
de las comunidades. Esto, según Carpio (2008) y el PNUD (2002) se alcanza gracias a la
integración de iniciativas empresariales de carácter local, a la dotación de los instrumentos
adecuados y a la unión de los intereses de los diferentes actores.
Pero para que el turismo aporte más beneficios que problemas deben llevarse a cabo
estrategias de planificación y gestión integrada, tal y como ha manifestado Brito en sus estudios
(2009), al tiempo que han de contemplarse aspectos económicos, sociales, funcionales y
urbanísticos de cada ciudad, con parámetros de sostenibilidad, así como con voluntad política,
idea en la que enfatiza el profesor Troitiño (2009). De manera que, como queda reflejado en el
Memorandum de Viena 2005, “los aspectos económicos deben quedar subordinados a los
objetivos de preservación del patrimonio histórico”, a lo que hay que añadir, como indica la
Carta del Turismo Sostenible de 1995, que “toda opción de desarrollo turístico debe repercutir
de forma efectiva en la mejora de la calidad de vida de la población e incidir en el
enriquecimiento sociocultural de cada destino”. Ambas ideas, que son recogidas bajo el
concepto de sostenibilidad turística, han de unificarse en las intervenciones que se realicen ya
que éstas tienen una fuerte capacidad de modificación del patrimonio material e inmaterial de
una comunidad y, en muchas ocasiones se realizan en función de las necesidades de los
visitantes y olvidando a los habitantes del lugar.
En definitiva el interés del turismo no reside sólo en su capacidad de desarrollo
económico, sino en que se trata de un fenómeno y una práctica social que integra formas de
actuación y relación con una fuerte incidencia en el territorio, ya manifestada en Mínguez
(2007a) y cuyo desarrollo va a condicionar al resto de las actividades que se quieran
desempeñar, creando una nueva estructura territorial, social y económica, lo que hace
imprescindible su incorporación en el sistema productivo local, tal y como indican Hiernaux
(1996) y Mínguez (2011).
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Si se toma como referencia el caso de las ciudades históricas, y más concretamente las
españolas, se puede observar como éstas han evolucionado en los últimos treinta años. Así, en la
década de los ochenta del s. XX tenían funciones regionales, definidas por su papel como
capital provincial, tales como la comercial, la sanitaria, la religiosa, la administrativa y en
algunos casos la universitaria. Desde entonces se han ido modificando en un proceso de
modernización en el que la función turística ha ido adquiriendo cada vez mayor presencia, como
se desprende del número de plazas hoteleras, del número de bienes acondicionados para la visita
turística, del número de visitantes…, hasta llegar a convertirse en una de las funciones
principales de los centros históricos.

Tabla nº 1: Función turística en las ciudades históricas españolas.
Viajeros

Pernoctaciones

Número de plazas

Ávila

203.625

340.078

2.698

Burgos

370.511

586.333

3.746

Cáceres

215.489

341.573

2.284

Córdoba

697.140

1.103.092

6.026

Santiago de Compostela

704.107

1.430.183

7.300

Cuenca

197.585

318.529

1.996

Granada

1.451.017

2.621.970

13.712

Salamanca

584.768

965.878

5.421

Segovia

207.473

335.424

1.971

Toledo

460.796

719.283

4.328

Fuente: INE. Año 2010

En ese tiempo se ha llevado a cabo un proceso de creación de importantes destinos
turísticos, cuyo interés reside en que reúnen siglos de historia, apreciables en su patrimonio
urbanístico y arquitectónico, así como en el patrimonio inmaterial, tal y como apunta Troitiño
(1998). Pero como dice García (2010) pese a que en los últimos años en España se ha avanzado
mucho en la conservación y recuperación del patrimonio, en el tratamiento del espacio público y
en la creación de productos turísticos, el citado proceso no se ha llevado de igual manera en
todas las ciudades. Esencialmente porque cada una presenta una casuística propia65 que va a
marcar unos ritmos y unas actuaciones que en numerosas ocasiones han causado conflictos y
polémicas agravando la imagen negativa del turismo. Paralelamente, como señala García
(2007), surgen nuevos retos que pasan por desarrollar una capacidad de adaptación a las nuevas
necesidades, y que se ha manifestado en la implantación de formas de gestión innovadoras a

65

Estos son: las características físicas de la ciudad; la presión turística recibida; los medios técnicos y
económicos de los que disponen; la ideología de quienes gobiernan la ciudad, sus expectativas…
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través de la creación de nuevos instrumentos de gestión66 y de la dotación de herramientas de
planificación. En este horizonte de planes, programas, acciones, estrategias… se ha buscado
siempre la conservación, la preservación del patrimonio y su puesta en valor como recurso
cultural, queriéndose hacer de él el principal elemento de activación e intensificación de la
economía local. Con todo ello las ciudades históricas se han ido afianzando como destinos de
turismo y excursionismo de carácter cultural, adquiriendo, una imagen de prestigio a escala
nacional e internacional, que se reconoce en muchos de los casos con la incorporación en la lista
del Patrimonio de la Humanidad67 y con el nombramiento de Capital Europea de la Cultura68.

La visita cultural de las ciudades históricas españolas

Según la European Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) y Richards
(1996) el turismo cultural viene determinado por el movimiento de personas hacia
manifestaciones culturales fuera de su área de residencia habitual, que buscan satisfacer sus
necesidades culturales. Para ello, siguiendo a Monfor (2002) debe existir deseo y/o voluntad de
cultivarse; el consumo de un producto cultural y la presencia de un mediador -humano o no- que
aproxime al público al producto cultural. Una definición aséptica que no muestra los múltiples
matices que presentan los turistas culturales actuales. Éstos, desde principios del s.XX se han
caracterizado por buscar la alteridad, lo diferente y asociado a ello lo genuino y auténtico, o
mejor dicho lo que consideramos que es auténtico, que como plantea Santana (2003) suele ser lo
más viejo o más lejano culturalmente a nosotros. En definitiva el turista en las últimas décadas
ha buscado experimentar algo extraordinario, vivir algo que le resulte ajeno y que les haga salir
de su mundo cotidiano, pero ahora además, según palabras de Cohen (2005), requiere
descubrirlo y explorarlo. Así, la crisis del modelo tradicional supone la primacía de la capacidad
de vivir nuevas experiencias, de lo que Antón (2008) denomina “yo estuve allí” o lo que Urry
(1995) llama “coleccionismo de lugares”. Al mismo tiempo manifiesta mayor atracción por los
modos de vida que por los bienes patrimoniales y los recursos culturales.

66

García (2007) indica la existencia de Unidades de Gestión Pública; Organismos Autónomos;
Organismos con funciones específicas en segmentos concretos del mercado turístico; Consorcios y redes
o estructuras supralocales de gestión.
67
Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, San
Cristóbal de la Laguna, Tarragona, Toledo, Úbeda y Baeza; además de los conjuntos de La Alhambra y el
Albaicín en Granada y el casco urbano y los jardines, huertas y sotos históricos de Aranjuez, declarado
«Paisaje Cultural de la Humanidad» UNESCO . http://whc.unesco.org/en/list (última consulta el 1 de
septiembre de 2011)
68
Santiago de Compostela en el año 2000; Salamanca en 2002; San Sebastián en 2016.
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm (última consulta 3 de octubre de
2011)
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El perfil de los visitantes y tipologías de visitas

Pese al cambio sustancial experimentado por los turistas el perfil de los visitantes de las
ciudades históricas españolas sigue siendo muy parecido al de las últimas décadas del siglo XX,
y viene definido por: el motivo del desplazamiento; el tiempo dedicado a la visita; lo que
demanda en el destino; los medios de información empleados, el tiempo previsto, el medio de
desplazamiento y sus expectativas e intereses. Esta información se consigue esencialmente
mediante encuestas a los visitantes, entrevistas a los principales gestores patrimoniales y
culturales de cada lugar y con el análisis de los registros de visitas de los museos y monumentos
abiertos a la visita pública. Todo ello es bien conocido gracias a la labor del grupo de
investigación de la UCM, “Turismo, Patrimonio y Desarrollo69”, que desarrolla Observatorios
Turístico70, proyectos de investigación71 y tesis doctorales.
De estos estudios se desprende que el turista cultural se caracteriza por sentirse atraído
por el patrimonio y la cultura del lugar que visita, considerando que sus elementos –
generalmente monumentos- son recursos esenciales en la organización de la visita cultural y de
ocio realizada. Este hecho va a fijar el carácter de la demanda y sus expectativas, siendo un
aspecto determinante en la planificación de posibles actuaciones futuras, como señalan De la
Calle et al (2010), que generalmente se sitúa en el marco de los desplazamientos cotidianos de
ocio, ya sea en forma de excursión o viaje cultural, o en otro tipo (pasar el día, comer,…) y, en
ellos la componente instructiva adquiere un papel secundario al realizarse un consumo puntual
de un servicio cultural, como indica Cohen (2005). En realidad los destinos son valorados por su
aspecto estético, como si fueran escenarios, concediéndole gran protagonismo a la estructura
urbana como se ve en la tesis doctoral de Mínguez (2007a). Además, en ellos se requieren
servicios que en muchos casos no son culturales, sino que están vinculados a cuestiones de
organización del viaje (avituallamiento, descanso…). Esto último se observa muy claramente en
ciudades que, como Carmona, Écija, Antequera, Jaén, Mérida, Teruel o Vitoria, se encuentran
en enclaves determinados por la distancia a grandes núcleos, convirtiéndose en ciudades de
paso.
En términos cuantitativos este tipo de visita crece, lo que ocasiona grandes retos para los
destinos ya que genera fuerte presión, concentración espacial y temporal, monofuncionalidad
turística… Esto ha llevado a que en muchas ciudades se replanteen las estrategias turísticas y
69

http://www.ucm.es/info/geoturis/
Observatorio Turístico de la ciudad de Ávila (2005-actualidad); Observatorio Turístico del Grupo
Español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (2006-actualidad); Observatorio Turístico de la ciudad
histórica de Santiago de Compostela (2006-2008) y Observatorio Turístico de la ciudad de Segovia
(2008- 2009).
71
Proyectos realizados en Aranjuez (1991-2001) y (2004-2005); Ávila (2000-2001); Salamanca (20022003); Toledo (2004); Conjuntos Arqueológicos de Madinat Al-Zahra (2006-2007) y Carmona (20082009); Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y México (2010) y Colegiata de San Isidoro de
León (2010-2011).
70
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culturales relacionadas con el patrimonio local, tal y como se puede ver en la obra de De la
Calle et al (2010); pero también a que trabajen por convertir excursionistas en turistas mediante
la dotación de nuevos equipamientos culturales y, sobre todo, mediante el diseño de actividades
nocturnas (conciertos, espectáculos, visitas especiales…). El turismo, además de aportar
mayores beneficios económicos a la localidad, permite un acercamiento más profundo a la
realidad patrimonial de la ciudad e incluso de su entorno más próximo.
Como se puede observar los factores que determinan que cada destino se situé en uno de
estos niveles vienen dados esencialmente por su ubicación y, más concretamente por la
proximidad a una gran ciudad, así como por su acondicionamiento, es decir, por la oferta
hotelera que ofrece y la puesta en valor de los recursos; la programación de actividades
culturales y por la difusión de las mismas. En este sentido, cabe destacar que la mayor parte de
los visitantes de las ciudades históricas españolas apenas preparan su viaje y para ello emplean
los medios más clásicos: referencias de otras personas, guías, conocimiento previo… Esta
situación va a conllevar dos rasgos definitorios de la visita en este tipo de ciudad, como son la
concentración espacial, en los entornos monumentales, y temporal, durante los fines de semana
y los periodos vacacionales clásicos.

Herramientas de planificación y gestión del turismo

Los aspectos anteriormente citados se han tenido en cuenta a la hora de diseñar
instrumentos de planificación y gestión turística, tales como los planes de Dinamización y
Excelencia, que nacieron dentro del marco de la política turística nacional, Plan FUTURES
1996-1999. Se trataba de un momento marcado por problemas vinculados a la puesta en valor y
a la creación de destinos turísticos consecuencia, como señala Cebrián (2004), de una fuerte
fragmentación empresarial, de la baja capacidad de alojamiento, de la primacía de
establecimientos de alojamiento y restauración de tipo medio y de la alta dependencia de los
tour-operadores. En definitiva España necesidad mejorar la calidad de sus destinos y conseguir
la sostenibilidad turística, lo que como analizan Brunet et al (2005) se convirtió en objetivos de
la administración nacional y de las administraciones regionales y locales. Todas ellas habían
invertido grandes cantidades de dinero con acciones puntuales de diferente carácter (dotación de
infraestructuras, equipamientos…) pero carecían de una visión de conjunto. En este marco y
dentro de los planes de destino se diseñaron los Planes de Dinamización y de Excelencia
Turística (PDT y PET) que son instrumentos de intervención orientados a destinos emergentes y
destinos consolidados, respectivamente. Ambos exigen la coordinación de diferentes niveles de
la administración, así como la participación privada con el fin, según Ivars (2008), de acelerar el
crecimiento, consolidar un modelo turístico y asegurar la sostenibilidad.
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Mínguez (2007b) indica que la mayor parte de las ciudades históricas españolas contaron
con un PDT o un PET en los que se realizaron el mismo tipo de actuaciones, articuladas en
cuatro ejes: la mejora de los servicios de acogida al visitante; la mejora y acondicionamiento del
medio urbano; la creación de nuevos productos y servicios que diversifiquen la oferta turística y
la consolidación de una oferta cultural complementaria a la visita. Así, casi de forma
homogénea ciudades como Ávila, Segovia, Salamanca, Toledo, San Lorenzo de El Escorial o
Aranjuez han desarrollado estrategias centradas en la renovación y mejora del producto
tradicional; la diversificación del producto y el fomento de otros segmentos; la comunicación
turística y otras actuaciones de índole diversa. Entre ellas ha destacado que la mayor parte de la
inversión se ha destinado a la recuperación de patrimonio urbano al que se ha dotado de
funciones culturales, educativas o museísticas.

Imagen nº1 (izq.): Grupo de turistas paseando por el adarve de la Muralla de Ávila. Imagen de la autora.
2004.
Imagen nº2 (dcha.): Oficina de Información Turística de la cuidad de Segovia, junto a su acueducto
romano. Imagen de la autora. 2008.

La clave de estos planes residía en que cada municipio disponía de un presupuesto que le
permitía cierta libertad para alcanzar el fin de mejorar o adecuarse para la visita, empleando sus
recursos patrimoniales, naturales, culturales y humanos. En definitiva un instrumento que
facilitaba un desarrollo local basado en el turismo, y con el que se podía fortalecer la identidad
territorial destacando lo específico que tiene cada lugar. Pero una vez terminados los planes su
evaluación no se muestra tan positiva como se esperaba, puesto que se observa falta de
innovación y una gran semejanza en cuando a las actuaciones; lo que lejos de potenciar lo
significativo y propio de cada lugar, aumenta el parecido en los destinos. Algo contrario a las
tendencias actuales del turismo cultural, que según MacCannell (2001) no sólo perjudica la
búsqueda de la identidad de cada territorio, sino que incluso puede llegar a destruir la propia
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razón del viaje. Así, se demuestra que existe una falta de coherencia entre lo que se estudia y se
plantea en los boletines y las políticas y, las actuaciones que finalmente se desarrollan.

Cambios en el turismo cultural

A la situación presentada se le une la reciente recesión económica que ha afectado
notablemente a todas las ciudades históricas españolas, muchas de las cuales se encuentran en el
final de un ciclo turístico marcado por el crecimiento. Esto se ha manifestado con fuertes caídas
(hasta el 10%) en el número de viajeros, en las pernoctaciones y en las entradas vendidas para
acceder a los museos y monumentos. Pero en este proceso la crisis económica no sólo ha
supuesto un punto de inflexión en el desarrollo cultural y turístico de las ciudades históricas al
paralizar las intervenciones por falta de financiación pública y privada, sino que también se ha
convertido en una oportunidad para innovar y desarrollar nuevas dinámicas turísticas. El
patrimonio adquiere un gran valor en el diseño de las nuevas estrategias, que deben ser
contempladas, como señala Troitiño (2011) con una perspectiva integral para favorecer la
complementariedad del turismo urbano y cultural. El citado proceso de integración requiere de
la intervención de diferentes concejalías (turismo, cultural, economía, urbanismo) que como
subraya Mínguez (2011) han de trabajar en un mismo sentido así como de instrumentos de
coordinación y concertación, como es el caso de los planes de gestión demandados por la
UNESCO, según expone Troitiño (2011).
Surge así la necesidad de replantearnos la relación entre el turismo cultural y el desarrollo
local y llevar a cabo nuevas tácticas que han de estar enfocadas a la recuperación del patrimonio
hasta ahora desconocido gracias a la dotación de nuevas funciones, que permitan su
autofinanciación e incluso la posibilidad de ayuda a mantener y recuperar otros bienes. De esta
manera no sólo se generan beneficios económicos, sino que, además, se recupera y da a conocer
patrimonio inédito con un discurso diferente en el que la participación local esté más presente.
Además, es imprescindible adaptarse a las demandas de los visitantes del futuro, lo cual no
implica ponerse a su disposición el patrimonio, ni mercantilizarlo, sino saber dar servicio y
cubrir las expectativas de los visitantes, haciendo competitivos nuestros destinos, tras un
periodo de selección en el que los anfitriones han de determinar qué quieren mostrar.
En el caso de las ciudades históricas españolas se ha abusado de la puesta en valor del
patrimonio arquitectónico, especialmente del monumental, y de la gastronomía, olvidando otros
recursos patrimoniales esenciales como es el paisaje, el patrimonio inmaterial… Para ello lo
primero que se tiene que dar es un reconocimiento por parte de la población local, quien ha de
conocer su valor y ha de sentir la necesidad de mostrarlo, al considerar que el paisaje, las
tradiciones, etc. forman parte de sus señas de identidad.
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Pero tan solo las grandes instituciones (Iglesia, Patrimonio Nacional, Museos del Estado)
parecer ser conscientes de una necesidad de renovación del producto y de la incorporación de
nuevos elementos al repertorio turístico, y lo han demostrado con la realización de grandes
exposiciones, alquilando espacios para actividades privadas, etc. todo con el fin de obtener
recursos económicos para cubrir los gastos derivados de la conservación, restauración… lo que
nos indica que se puede caer en el riesgo de percibir el turismo exclusivamente como nuevas
formas de ingresos económicos y de creación de puestos de trabajo, olvidándose de su función
social, funcional y territorial.

Conclusiones

Las ciudades históricas españolas han experimentado una fuerte especialización turística que
en pocas ocasiones ha ido acompañada por una acción promovida por los inversores locales, por
lo que hay que tener en cuenta que el turismo debe de favorecer el desarrollo y la diversificación
funcional de la ciudad, pero nunca ha de convertirse en un condicionante del mismo.
Actualmente los gestores patrimoniales han de estar atentos a los cambios producidos en las
demandas y deberían apostar por la calidad y la articulación del patrimonio cultural urbano, con
el fin de ampliar y difundir el espacio turístico, evitando procesos de focalización de los
visitantes o “turistización” muy marcados. Precisamente, la consideración de las nuevas
demandas y de sus necesidades exige la integración de la actividad turística en la estrategia
urbana, teniendo siempre en cuenta a la población local, sin olvidarse de que se ha de mantener
el liderazgo municipal y realizar un esfuerzo de innovación en la gestión, adecuándose a los
recursos que se ofrecen en la actualidad.
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A FOLIA DE MARTINÉSIA: USOS COMUNITÁRIOS E APROPRIAÇÕES
TURÍSTICAS DA FESTA

Rosselvelt José Santos

No núcleo urbano do Distrito de Martinésia, do município de Uberlândia, no estado de
Minas Gerais é realizada anualmente, entre o final do mês de dezembro e o início do mês de
janeiro, a “festa de Santos Reis” ou ainda, Folia de Reis; uma festa popular de caráter religioso,
aberta à população e sem fins lucrativos. Trata-se de comemorações das comunidades, e em um
país católico, a maioria homenageia santos que eram a “base de todos os eventos”. No Cerrado
Mineiro, as festas religiosas, durante várias gerações serviram, principalmente, como meio de
fortalecimento da vida em comunidade.

Os costumes da Folia de Reis

Muitos costumes, entre eles, esse tipo de festa emergiram das relações cíclicas que os
produtores rurais, nesse caso principalmente de gado leiteiro estabeleciam, e de certo modo
continuam estabelecendo, com a natureza. A festa também funciona como afirmação de
vínculos territoriais de um grupo social com o seu território. A festa como fato social não é
estática, ela se redefine ao mesmo tempo em que sofre várias apropriações conforme as
metamorfoses das relações sociais no lugar vivido e as mudanças sócio-espaciais.
No Cerrado Mineiro, as principais mudanças sofridas nessa ação cultural decorre da
chamada Revolução Verde, da construção de usinas hidroelétricas e formação de lagos.
Na Folia de Reis de Martinésia a migração de camponeses para o espaço urbano retirou
da comunidade, vários de seus membros ou foliões, entre eles alguns músicos. Essa situação não
acabou com a prática da folia, pois ela foi sendo assumida por aqueles que ficaram ou por
aqueles que migraram, mas retornam para a festa. O fato é que a festa continua, mesmo depois
da migração e do fato de ter se tornado atração para turistas.
A festa de Reis de Martinésia é essencialmente uma representação social comunitária
com desdobramentos políticos, ligados, de algum modo, às diversas formas de sociabilidade
camponesa. Por isso, é um fato pelo qual se pode analisar as relações entre os homens e entre
eles e a natureza. A festa tem ligações com o território e, por isso, permanece no lugar, mas
também, existem forças sociais que buscam deslocá-las da comunidade ou penetrar nela.
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Figura 1 – Os foliões da Folia de Santos Reis de Martinésia. Reunião, andanças pela comunidade e
reverencia aos três Reis Magos – Rosselvelt – 2010.

Mapa 1 – Área de estudo

As festas são manifestações culturais, sociais e históricas, portanto, são representações
construídas, por isso são dotadas de uma estrutura interna. Como são parte da vida de um
determinado grupo humano, também parte do seu universo, que pode lhe atribuir significados
diferentes em tempos diferentes concomitantemente à preservação de outros.
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O fato de a Festa da Folia de Reis de Martinésia estar se tornando atrativo turístico 72 iria,
pois, além da situação de os camponeses realizá-la como doação. No turismo ela aparece como
um elemento de sedução que pode levar a outras atividades tornando-se assim mais que apenas
evento relacionado a um modo de vida comunitário.
O ponto importante na análise da festa camponesa não é aquilo que ela representa para o
visitante. Ela enquanto evento que atrai turistas não necessita que as representações sociais
camponesas que ela traz sejam absorvidas pelos de fora do território porque a concepção que o
turismo assume no capitalismo é de uma mercadoria que se comporta ou não
independentemente de qualidades inerentes a ela.

Os rituais e funções da festa camponesa

No entanto, no capitalismo e mesmo sendo consumida pelo turista, a Folia de Reis de
Martinésia ainda não é mercadoria. Ela se realiza no lugar e se relaciona com os camponeses,
com a cultura local, com as estruturas familiares e com a religião. Católica, embora seja dita
como uma manifestação religiosa popular que enquanto tal guarda certa independência da
instituição Igreja católica. Por ser religiosa, tem o lado sagrado e o lado profano, além de trazer
representações sociais, simbolismos e significados que o turista não consegue decifrar ou se
consegue não lhe diz o mesmo que para os camponeses que a realizam. A festa seduz o turista
por aquilo que ele vê, que ela lhe oferece e que ele é capaz de capturar como atrativo: a
diversão, o entretenimento, o lazer que podem ser consumidos, pagos ou não.
Os santos homenageados, sobretudo os três Reis Magos, Baltazar, Melchior e Gaspar, reis
do oriente que teriam ido visitar Jesus Cristo quando do seu nascimento e lhe oferecido
presentes, são elementos da religiosidade e do espaço sagrado, trazem elementos simbólicos e
sentido não apenas religioso, mas também morais e éticos para os grupos sociais que formam a
comunidade de convivência. Trata-se de camponeses, pequenos proprietários de terra ou apenas
trabalhadores da terra, ou de fazendeiros naturais da região, principalmente que em certos casos,
compõem a comunidade. Todos na condição de membros atuantes exercendo, inclusive posição
de liderança.
Nesta parte do Cerrado Mineiro, o que prevalece na relação com a festa é a capacidade de
doar de cada membro, seja tempo, trabalho, sejam recursos materiais maiores ou menores, sob a
72

Embora não tenha analisado a festa como parte do turismo religioso, cabe destacar que para o
Ministério do Turismo, esse tipo de turismo é considerado como parte do turismo cultural, sendo que o
mesmo: “[...]configura-se pelas atividades turísticas decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa
em espaços e eventos relacionados às religiões institucionalizadas. Está relacionado às religiões
institucionalizadas tais como as de origem oriental, afro-brasileiras, espíritas, protestantes, católica,
compostas de doutrinas, hierarquias, estruturas, templos, rituais e sacerdócio. A busca espiritual e a
prática religiosa, nesse caso, caracterizam-se pelo deslocamento a locais e para participação em eventos
para fins de peregrinações e romarias, retiros espirituais, festas e comemorações religiosas[...] (Brasil,
2008:19).
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forma de prendas para que a festa aconteça para todos não importando a relação que mantêm
com a terra, inclusive não se necessita ser convidado formalmente para se ter à festa. Assim,
tanto os camponeses quanto os fazendeiros ou os rentistas que tem a terra para alugar e já não
participam diretamente da produção, participam da realização da festa, com função especifica
ou não, pelo simples fato de estarem ou terem estado presentes no lugar e terem estabelecido
com ele vínculos territoriais. A Folia nutre esses vínculos com o lugar, se liga ao modo de vida,
reforça a identidade social e as relações entre membros da comunidade.
No lugar rural, a comunidade de Martinésia é formada por produtores rurais e pessoas com
outras atividades como comerciantes, artesões e professores, pessoas que vivem no distrito, em
seu núcleo urbano e em sua área rural. Para essas pessoas a Folia de Reis, como referência sócioespacial, coloca o sujeito em si e para si. Como pertencentes ao lugar e também como devotos, a
festa fortalece as suas territorialidades, principalmente se conseguirem, pela prática religiosa,
nutrirem as suas identidades e pertencimentos sócio-espaciais.
Uma festa tem como função essencial a reunião de pessoas. Se essa festa é pública sem
fins lucrativos, envolve, por parte de quem tem nela alguma função, assumir e cumprir
compromissos e fazer doações, por parte de quem apenas participa, envolve relações de
amizade, companheirismo e fé. As imagens dos três reis santos, a devoção, o culto e o louvor a
eles criam e recriam religiosidade e como religião também é uma prática cultural e social
contribuem para as delimitações territoriais, principalmente para as pessoas que participam
diretamente dos encontros dentro e fora da Capela do distrito, para reforçar as sociabilidades
para nutrir identidades e legitimar pela manutenção, da ocorrência da Folia naquele lugar. Os
rituais religiosos que ocorrem no espaço rural do Distrito, nas sedes das propriedades rurais,
sobretudo a passagem da bandeira pelas residências, reúnem pessoas que têm em comum um
conjunto complexo de valores humanos que constituem a base das relações sociais, dos
pertencimentos e identidades individuais que lhes proporcionam criar e recriar uma rede social
entre vizinhos, uma identidade social e comunitária.
Neste contexto, nas festas não se doa apenas parte do seu tempo e dos resultados dos seus
trabalhos, doam-se também saberes e fazeres, criando-se as condições materiais, imateriais para
que a Folia continue existindo e materializando seus laços culturais. Rituais, compromissos
sociais, talvez acordos tácitos, doações e sociabilidades para os moradores do lugar, mas
também diversão, lazer, entretenimento, que é o que os turistas absorvem da Folia de Reis,
alguns até por terem algum outro interesse, religioso e/ou cultural, mas, a maioria, só pelo
“desfrute”. Mas, se tomar esse turista apenas como o estranho, o outro, o de fora, vê-se que esse
elemento sempre existe em festas populares, sejam quais forem seus objetivos.
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Figura 2 – Rituais e simbolismos na festa de Santos Reis de Martinésia. Preparação dos arcos,
coroamento dos festeiros e homenagens aos três Santos Reis – Rosselvelt – 2010.

A sedução turística

Mas se a presença de turistas nas festas de Folia de Reis, por um lado, altera as funções
específicas, por outro mostra que elas, de certa forma, são flexíveis, intercambiáveis, mas
irredutíveis ao turismo. A intercambialidade ocorre porque, devido ao fato de ser uma festa
pública popular e também à hospitalidade característica dos camponeses, não há como se
rejeitar, o turista. A irredutibilidade ocorre porque, apesar da ampliação do número de
visitantes, a festa não é feita só para eles ou para atraí-los. Na festa dos Santos Reis da Mata dos
Dias, na área rural do Distrito de Martinésia a presença de turistas/visitantes é crescente, o que
torna mais complexa em todos os níveis, desde sua organização e execução a representação de
valores humanos. As comidas, por exemplo, são tomadas como atrativos, como sedução,
porque, na festa, elas lhes aparecem como diferentes, e são, porque são parte de uma culinária
repleta de conteúdos culturais que esses turistas perderam e/ou aos quais não têm mais acesso e
que procuram recuperar momentaneamente.
As almôndegas servidas nas festas, conservadas na gordura de porco, por exemplo,
suscitam a existência de práticas culinárias centenárias e remetem às tradições do grupo social
que fazem parte do se cotidiano. A culinária, da mesma maneira que as cantorias e rituais das
folias são os bens culturais da comunidade, são seus patrimônios culturais e para que continuem
tendo esse valor devem ser considerados como tais pela comunidade e nunca como parte de um
produto turístico. O conteúdo e o significado para o turista são de um produto um tanto quanto
raro ao qual está tendo acesso, por isso a sedução e a atração que o turista sente.
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Figura 3 – Preparação das almôndegas – Mata dos Dias – Distrito de Martinésia. Fonte: Acervo
do laboratório de Geografia Cultural e Turismo da Universidade Federal de Uberlândia.
É o aumento na quantidade de pessoas recebidas para se alimentarem desse prato
principal que altera as regras internas de funcionamento, inclusive da cozinha e o ritmo de
trabalho das cozinheiras, levando a criação de novas normas sociais que podem ultrapassar a
própria Folia.
Mas a fixação dessa sedução independe daqueles que fazem a festa. As almôndegas
assumem certa autonomia, inclusive, por isso, não se cobra por elas. Ademais, a comida tem
tantos significados para os homens que está na origem das “comemorações” e onde quer que
haja gente reunida, inclusive muitos homens ainda conquistam mulheres oferecendo-lhes
chocolates, jantares, cestas de café da manhã, etc.
A comida gratuita, então, especificamente o prato em questão é importante para se
compreender a presença de 5.000 pessoas no dia em que é servida a “Janta”. Esse prato tem
também atribuições simbólicas, representações sociais, e, em alguns casos os turistas
reconhecem a Folia e a comunidade pelos conteúdos da culinária, porque ela interfere na
escolha das pessoas por estarem na festa.

Figura 4 – O “Jantar”. Preparação, fila de espera e distribuição da comida na festa de Santos
Reis de Martinésia - Fonte: Acervo do laboratório de Geografia Cultural e Turismo da
Universidade Federal de Uberlândia.
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É certo, porém, que, no momento atual, a presença de turistas causa vários
desencontros, principalmente porque incita/requer novos comportamentos, demanda serviços.
Mas, a Folia é uma criação comunitária, uma instituição da comunidade e não um evento
turístico mercantilizado cujo objetivo é gerar satisfação ao maior número de pessoas e obter
lucro. Mas, nessa condição de recebedora de turistas a festa e os seus elementos, inclusive de
infra-estrutura do lugar, têm que se adaptar. A presença dos turistas impõe ao lugar necessidades
de banheiros, coleta de lixo, segurança e espaço para estacionamento, dentre outros73. Entre os
moradores e os turistas não é somente a festa que está em questão, mas também o espaço em
que ela se realiza, pois a presença do diferente torna também mais escassas as possibilidades de
satisfazer a todos e muito mais extensas as demandas por serviços.
Dessa maneira, a noção de festa, por não ser mais particularizada, paradoxalmente,
também não representa mais uma totalidade. O de fora, o turista, visitante, ao seu jeito, tem sua
presença mais notada, de maneira mais evidente, devido, por exemplo, ao consumo que faz de
alguns elementos da festa e a não significação de outros para ele. O lugar que ele ocupa é mais
que de consumidor do espaço da festa, simplesmente. Ele se outorga alguns direitos
injustamente e não tem nenhum dever quando impõe suas práticas urbanas, por exemplo, a de
expor o seu som automotivo no volume máximo, que atrapalham os rituais da festa, sobretudo
os religiosos. Identificados como os de fora a partir de suas atitudes, tornam-se mais inegáveis
os desencontros causados pela sua presença que passa a ser questionada, o que não raramente
resulta em embaraços.

A Folia de Reis e as interações possíveis

As interações entre os vários sujeitos da festa é um dado fundamental para se
compreender que ela é, no lugar Martinésia, usada de várias maneiras. A presença do turista
pode redefinir, mais ou menos a função e o uso da festa comunitária porque alguns sujeitos que
dela passaram a participar nem sempre a compreendem nos termos em que ela foi criada.
Contudo, pode se supor que a presença do turista crie, além do estranhamento, reações por parte
da comunidade que impliquem em defesa do seu território? Poder-se-ia considerar que existe
influência mútua? Não há como recuperar a totalidade do significado social cultural, religioso
da Folia de Reis? O lugar como um espaço específico de representação social e, igualmente, da
comunidade se perde, enquanto identidade, com a presença do turista? A princípio, pode-se
considerar que a presença do turista implica ações e reações que não constitui uma situação
independente, mas, é parte do processo de condução da festa.

73

Essa mesma situação foi observada por Kinn (2010), na festa de padroeiro, no Distrito de Cruzeiro dos
Peixotos – Uberlândia MG.
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Desse modo, a presença do turista não vai permitir que a festa permaneça apenas nos
próprios domínios da comunidade com seus significados e ações pré-definidos. Enquanto
representação social a festa é, ao mesmo tempo redefinição dessa mesma representação, pois
sempre existirão forças que buscam deslocar seus significados e/ou penetrar na sua organização.
A festa é um acontecimento local, pertence ao lugar, e é também dotada de uma estrutura
interna. É desse modo que ela faz parte da vida daqueles que a criam. No entanto, com a sua
presença, os turistas, também criam para ela outros sentidos, afinal eles estão participando de
uma manifestação cultural que se redefine pelo uso. Sentidos diferentes daqueles que os
criadores da festa instituíram como fundamentais poderão conviver por quanto tempo com os
sentidos originais e seus criadores ou suplantarão, a ambos?
Nessa condição, as festas de Folia de Reis de Martinésia se complexificam e ensejam
diferentes comportamentos e pensamentos. A festa é atingida pelos de dentro e pelos de fora da
comunidade de diversas maneiras e, nessa condição, ela vai sofrendo redefinições que vão se
conjeturar, inclusive, no cotidiano do lugar. A presença de diferentes forças sociais desde que
em moderação, não atrapalha a continuação da festa, embora a transforme. No entanto, o embate
explicito entre essas forças pode não apenas transformá-las, mas também, e principalmente
acabar com elas.

A continuação da Folia de Reis e os sujeitos sociais que fazem a festa

A vivencia e a convivência de um conjunto de pessoas em um mesmo lugar por
determinado tempo levam à constituição de uma base moral e ética e de desejos e vontades
semelhantes, comuns. As pessoas do lugar Martinésia ainda trazem consigo essas características
de identidade territorial. A festa para essas pessoas sempre teve um lugar importante para
realizar a vida em suas várias dimensões, é parte de seu modo de vida, mas começa a fazer parte
também de outros modos de vida de outras pessoas de outros lugares. O lugar é espaço do
vivido e tem suas especificidades no lugar Martinésia. É o espaço de viver a festa da Folia de
Reis e sua especificidade é tanto a festa quanto a vida rural. Mas, pode-se dizer que o lugar não
é estático porque o vivido que nele se realiza pode se deslocar se algum elemento do lugar se
desloca, principalmente pessoas, porque o lugar e vivencia/vivido implicam relações sociais.
Nos giros da Folia de Reis da Mata dos Dias, da área rural do Distrito de Martinésia,
atualmente os foliões visitam os devotos dos Santos Reis que moram no campo e os que se
mudaram para a cidade. Quando se visitava apenas as casas do campo, se necessário
pernoitavam em alguma. Agora com as facilidades do transporte, não pernoitam, apenas cantam.
No entanto, comida continuam ganhando, geralmente quitandas feitas com ovos produzidos e
doados pelas granjas. Na cidade, os foliões são conduzidos por devotos em seus carros. Na área
rural, agora, o veículo é uma camioneta a diesel e a qualquer hora que se chegue à casa de um
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devoto não faz muita diferença, pois em quase todas as residências rurais conta-se com a energia
elétrica. Antes os caminhos eram percorridos à pé e/ou a cavalo e era preciso se instalar antes do
anoitecer.
A rede social da festa, tecida por foliões, hoje (2011) chega a vários lugares em que
habitam devotos de Santo Reis que, geralmente, têm algum vínculo identitário territorial com
Martinésia. Mas, ocorrem estranhamentos, pois aqueles que recebem a folia foram um dia do
campo. Hoje são urbanos, mas são migrantes, e continuam sendo participantes dessa rede, são
sujeitos sociais dela e a trazem em suas densas identidades.
O lugar, ou parte das representações sociais e culturais do campo vem com os
migrantes. Essa parte da festa que vem traz significados para as pessoas que são os nós dessa
rede social que faz parte de outra rede ainda mais ampla. No tempo de fazer a festa, espaços se
ligam e neles se revivem e se cumprem compromissos e acordos tácitos com sentidos bastante
pontuais. Os significados e representações sociais nesta rede são, em número, plural, mas se
especificam tanto para aquele que ficou quanto para os que se foram e que se reencontram no
lugar da festa ou é pelos foliões visitados.
A festa da Folia de Reis do núcleo urbano de Martinésia se realiza assim em rede. No
movimento de praticar a festa, vão se juntando várias racionalidades, por isso, vão ocorrendo
metamorfoses. A visita de foliões a casas na cidade e o retorno de algumas pessoas a Martinésia
para tomarem parte do processo de fazer a festa são apenas duas das metamorfoses, poder-se-ia
dizer positiva, pois que as pessoas, suas identidades e a Folia se entrecruzam nesse momento
como uma representação e uma continuidade dos sentidos da vida. A presença de
estranhos/turistas na festa é outra transformação que necessita ser mais bem avaliada.
A festa da Folia de Santo Reis se realiza no lugar, mas vai colocando também na trama da
rede social que vai tecendo os diferentes tempos e espaços, que se encontram, entre migrantes e
não migrantes, ou entre pessoas que vivem num mesmo tempo, mas em espaços diferentes. A
Folia em movimento, em permanência, em continuidade vai juntando diferentes pessoas e de
algum modo vai relacionando devoção com identidade e em alguns casos com consumo e com
curiosidade. Ela mesma vai tornando-se diferente. A essência dos rituais não poderia, assim, ser
apresentada da mesma forma, ela se dispersa naquilo em que permanece e, no lugar, e,
complexamente, ela se redefine nos outros (pessoas, lugares, tempos,) e para outros.
Nesse movimento, é possível enxergar festa e espetáculo. A festa não se anula, não se
separa da vida dos seus criadores/organizadores e nem do lugar. Contudo, o público passa a
consumí-la, a comunidade pode também ter que redefinir suas estratégias. O espetáculo se
mostra. Neste processo, a festa continua, ainda que com os seus conteúdos alterados.
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Para continuar pensando a Folia de Martinésia

Os turistas são muitos e vêm de vários outros lugares. O turismo é a presença de pessoas
consumidoras no lugar – consumidoras de partes de um evento que na origem não foi concebido
como mercadoria. Consumidor aqui quer dizer pessoa que dá as coisas o valor e o sentido que o
dinheiro pode pagar, mas um evento dessa natureza traz outros valores que, se nem podem ser
medidos, não podem ser trocados, só criados e só desfrutados se da criação participar. A presença
de consumidores da Folia de Reis da comunidade de Martinésia gera tensões e reinvenções.
Enfim, a questão é: a reinvenção dos seus conteúdos e seus novos usos podem promover o seu
fim? Serão feitos outros consumos da festa reinventada? É possível separar a Folia de Reis de
Martinésia do consumo? A festa e o consumo dela devem ser analisados como um mesmo
processo que ocorre em um lugar de forma simultânea, mas com valores e significados diferentes
e sem que o consumo da festa suma/consuma/acabe com a festa?
A elaboração da festa e o desfrute da festa são ações humanas, históricas e culturais.
Contudo, como permanência ela é também uma reinvenção: quem é que pode reinventá-la: os
turistas para comprá-la, para dela se satisfazerem ou os seus “inventores” (foliões, devotos,
membros da comunidade, gente do lugar), que também podem querer vendê-la (já que tem
quem quer comprar) ou simplesmente dela querem desfrutar? Se é só para apreciação, a festa
precisa ser reinventada?
Desse modo, parece haver incentivos para que os membros da comunidade aceitem
visitantes em suas festas que homenageiam os Santos Reis, de várias formas: com rituais,
cantorias, rezas, danças e até promessas. Os criadores/organizadores da Folia de Reis também
têm na festa, possibilidades de lazer e sendo assim, poderiam concedê-las aos visitantes ainda
que eles só queiram o lazer representado sobre um espaço que se abre para os visitantes e cuja
participação ocorre de forma particular.
Os elaboradores da festa homenageiam, louvam, comemoram, agradecem, pedem,
confraternizam-se, divertem-se e se afirmam e se firmam por intermédio da realização de evento
tradicional. Juntos se igualam, juntos se irmanam, juntos são importantes. Os produtores locais
de gado de leite, mesmo exercendo alguma liderança, não fazem a festa para apresentar o seu
maior sucesso econômico em relação aos outros membros da comunidade.
Nas festas não há o comprado e o vendido por seus criadores/organizadores, só há o
dado que é dividido com todos. Por isso, os turistas nas apropriações que consegue fazer de
partes da festa parecem se definir como individualistas, marcando as suas relações com a festa
pela impessoalidade.
As condições materiais e culturais de existência da festa dos Santos Reis podem sofrer
alterações, como qualquer outro evento tradicional, tanto mais rápida e profundamente quanto

201

Turismo, Espaço e Estratégias de Desenvolvimento local

maior for o intercâmbio entre os de fora e os de dentro e dependendo de como os de dentro
administram essas relações.
A presença do turista indica que a festa não é mais só para a comunidade. O estranho
que chega interpretando a festa como atrativo interfere no universo das representações sociais
da festa e na organização que os moradores têm que lhe dar. Desse modo, é a partir da
intensificação da presença do turista que o processo de criação, a meta e os objetivos se alteram
podendo surgir daí um novo modo de fazer a festa que pode resultar ou não em uma outra da
mesma festa, dependendo das combinações que forem sendo feitas entre o tempo, espaço e
sentidos pelas pessoas estranhas e pelas pessoas do lugar.
Com a presença do turista na festa, a comunidade não passa a ser constituída por
pessoas social, cultural e religiosamente diferentes. Apenas surge, entre os participantes da
festa, um grupo de pessoas diferentes, uma pequena coletividade que apesar de estar ali a lazer
parecem precisar cada vez menos umas das outras para realizar tanto o seu lazer como quaisquer
outros tipos de atividades. O problema é que na Folia de Reis de Martinésia, as pessoas do lugar
agem de maneira a se enquadrarem inteiramente dentro das dimensões do seu grupo social.
A presença dos turistas repercute e causa polemicas na comunidade. Embora não haja
obstáculos as criações e recriações de sociabilidades, não há garantias de que os moradores
continuem se envolvendo e se esforçando para permanecerem com a Folia. Se, por um lado, há
na comunidade a possibilidade de se admitir a Folia de Reis como um momento de lazer para o
turista, por outro lado ele claramente não é e nem pode se tornar doador e/ou criador, o que não
contribui para incluí-lo.
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REVISIÓN DE TENDENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA VALORACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD DEL ECOTURISMO.

Marta G. Nel-lo Andreu
Yolanda Pérez Albert
Los principios del ecoturismo

El ecoturismo es, hoy por hoy, uno de los segmentos del turismo más consolidado y con
más crecimiento en todo el mundo. La Organización Mundial del Turismo estipula que en el
año 2007 el ecoturismo representó el 7% del mercado internacional y estima que el turismo
sostenible podría llegar a suponer el 25% del mercado de viajes a nivel mundial en el 2012, lo
que redundaría en unos ingresos de aproximadamente unos 473 billones de dólares al año
(Center for Responsible Travel, 2011).
Durante los últimos veinte años numerosos investigadores y organismos han intentado
consensuar una definición de ecoturismo aunque no se ha llegado a una estandarización a escala
internacional (Weaver et al. 2007). Algunas de las definiciones con mayor reconocimiento son
las siguientes:

Asociación Internacional
de Ecoturismo, 2011

"Viaje responsable a áreas naturales que conserva el
medio ambiente y mejora el bienestar de la población
local "
"El ecoturismo es un turismo ecológicamente sostenible

Asociación de Ecoturismo
de Australia, 2011

con un enfoque principal en experimentar en áreas
naturales,

que

medioambiental

y

promueve

el

cultural,

la

entendimiento
valoración

y

conservación"
“El ecoturismo es viajar a las zonas naturales y
culturales afectadas mínimamente. Disfrutar de la
naturaleza y las culturas que conviven en armonía con
Buckley, 2004

el entorno natural, siendo consciente de minimizar los
impactos sobre la naturaleza y las culturas locales y su
objetivo es mejorar los aspectos socioeconómicos de las
poblaciones locales”

En estas definiciones se pueden encontrar varios aspectos comunes como: que exista un
desplazamiento; que la actividad se produzca en áreas naturales o parques, y que ésta sea
respetuosa tanto con el medio ambiente como con la cultura y las comunidades locales.
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Fennell (2003), por su parte, propone una definición más detallada a partir de la revisión
de más de quince documentos. Según este autor el ecoturismo es “una forma de turismo
sostenible basada en recursos naturales que busca principalmente experimentar y aprender
sobre la naturaleza, que es éticamente gestionado para ser de bajo impacto, no consumista y de
carácter local (control, beneficios y escala). Por lo general se desarrolla en áreas naturales, y
debe contribuir a la conservación o preservación de dichas áreas”.
Como se ha podido comprobar, no existe un consenso a la hora de definir el ecoturismo
pero sí se han llegado a concretar los componentes básicos y criterios que ha de cumplir esta
modalidad: a) componente natural b) componente educativo, y c) criterio de sostenibilidad
(ecológica, sociocultural y económica) para minimizar sus impactos

(Diamantis, 2004),

(Buckley, 2009), (Eagles et al., 2011), (Weaver et al., 2007). En el cuadro 1 se detallan los
principios del ecoturismo que contemplan los componentes y criterios anteriores.

Cuadro 1 Principios del Ecoturismo
-

Desarrollar la actividad de forma racional para minimizar los impactos negativos sobre la
naturaleza y la cultura.

-

Ofrecer alojamiento y equipamientos que no deterioren el medio y favorezcan el aprendizaje
sobre la naturaleza y las comunidades locales.

-

Diseñar planes de gestión de visitantes.

-

Enfatizar el uso de estudios ambientales y sociales de referencia. Establecer programas de
monitoreo para evaluar y minimizar los posibles impactos.

-

Involucrar a los agentes en las fases de planificación, desarrollo, implementación y seguimiento.

-

Construir conciencia ambiental y respeto.

-

Promover la responsabilidad ética y moral hacia el medio ambiente natural y cultural.

-

Educar a todos los interesados (gobierno, comunidades locales, ONGs, industria y turistas, etc.)
a cerca de su papel en la conservación de los recursos naturales y culturales. En el caso del
turista es importante la dimensión de la educación antes, durante y después del viaje.

-

Respetar las culturas y tradiciones locales, en especial las culturas indígenas.

-

Destacar la importancia de la responsabilidad empresarial para con las comunidades locales con
la finalidad de ofrecer beneficios para la conservación.

-

Generar ingresos sostenibles y equitativos para el país anfitrión, las empresas y las comunidades
locales, particularmente los pueblos que viven en las zonas adyacentes y así como destinar
ingresos a la conservación y gestión de los espacios protegidos.

-

Proporcionar beneficios financieros y el empoderamiento de la población local.

-

Proporcionar experiencias positivas y participativas tanto a los visitantes como a los anfitriones.

-

Diseñar un marketing preciso que conduzca a expectativas realistas.

-

Aumentar la sensibilidad en los países receptores a nivel político, ambiental y social.

Fuente: Elaboración propia partir de Epler (2002); Drumm et al. (2005); Asociación Internacional de
Ecoturismo (2011) y Blamey (2011).
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Asociados al ecoturismo hay una serie de beneficios que se pueden agrupar en: a)
educativos y concienciadores del valor de los recursos naturales y culturales; b) equitativos,
promoviendo el desarrollo local y la lucha contra la pobreza, c) conservacionistas, en relación a
la biodiversidad y a la cultura local; d) económicos, generando beneficios para las empresas
población local; e) crea experiencias gratificantes para los visitantes, etc. (Nel-lo, 2003), (Eagles
et al., 2011). A pesar de estos aspectos positivos, el ecoturismo puede generar efectos negativos
sobre el medio ambiente y las comunidades locales, anulando los beneficios que puede
proporcionar, de modo que es del todo necesaria su planificación.

La necesidad de planificación del turismo para que sea sostenible

Un ecoturismo sostenible es un sistema integrado por tres componentes básicos (ver
figura 2): la actividad turística, los recursos y la comunidad local. Cada componente está
representado por los diferentes agentes o actores que están implicados en el sistema (Tsaura et
al., 2006). Entre ellos existe una red compleja de interrelaciones, interdependencias e impactos a
nivel económico, social y medioambiental que es necesario detectar y conocer (Eagles et al.,
2011).

Figura 2. Componentes de un sistema ecoturístico sostenible
Fuente: Elaborado a partir de Tsaura et al. (2006)

Para que todos los beneficios y principios inherentes al ecoturismo se puedan alcanzar y,
a la vez, minimizar los costos, es fundamental que la actividad turística se planifique, gestione y
supervise, garantizándose así su sostenibilidad a largo plazo. Tal y como dice Drumm et al.
(2005), “no hay beneficios automáticos asociados con el ecoturismo, el éxito depende de una
buena planificación y gestión”.
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El establecimiento de un control y una evaluación periódica desde el inicio de la actividad
turística y la obtención de información de base, permiten la alerta temprana de cambios e
impactos. Algunas de las tareas que se han de realizar son la medición del alcance de los
impactos positivos y negativos de las diferentes intervenciones; evaluar el progreso y medir el
éxito y, por último, predecir la evolución futura. Es imprescindible la prevención puesto que, a
menudo, sólo cuando se ponen de manifiesto los impactos negativos se plantean las acciones de
planificación para su mitigación y, de esta forma, las opciones para eliminarlos disminuyen
(Abidin, 1999).
Los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el proceso de planificación del
ecoturismo son: a) definir factores adecuados para la selección del lugar de modo que garanticen
su integridad ecológica; b) establecer el papel de los agentes o stakeholders con el objetivo de
aumentar su nivel de participación, principalmente el de la comunidad local; c) determinar los
riesgos potenciales del desarrollo del ecoturismo; d) diseñar instalaciones sostenibles; e)
establecer planes de gestión de visitantes; f) crear programas de interpretación y comunicación;
g) participar en programas de acreditación y certificación; h) integrar sistemas de
comercialización; i) planificar la financiación y j) establecer sistemas de gestión y evaluación
del ecoturismo (Drumm et al.; 2005), (STCR, 2008), (Eagles et al. 2011).

Técnicas de gestión de visitantes para un ecoturismo sostenible

En todo destino ecoturístico existe la necesidad de introducir herramientas e indicadores
para evaluar y monitorear los impactos, tanto positivos como negativos. Los principales riesgos
asociados al desarrollo de ésta actividad provienen de los visitantes y del nivel de uso que hacen
del territorio, suponiendo una amenaza para la sostenibilidad del destino.
Las técnicas de gestión de visitantes son útiles para: a) comprender aquellos factores que
desencadenan incidentes, riesgos, cambios e impactos a nivel ecológico, sociocultural y
económico; b) optimizar las tareas de planificación de un área y ayudar a tomar las mejores
decisiones en materia de gestión y regulación relacionadas con las instalaciones, el
mantenimiento y vigilancia, presupuesto, zonificación, restricciones de uso, información e
interpretación, acondicionamiento del lugar, sistemas de precios, etc. (Wolf et al. 2012).
El país con mayor experiencia en la aplicación de estas técnicas de gestión es Estados
Unidos, que cuenta con más de tres décadas de trabajos dedicados a esta actividad, seguido por
Australia y Canadá. En América Latina o Asia esta práctica es más reciente.
Una de las primeras iniciativas de gestión de visitantes es la capacidad de carga que
aparece en la década de los 80 y tiene como objetivo reducir los impactos negativos derivados
de la explotación turística de las áreas naturales e implicaba establecer unos límites al número
de turistas. Aunque fue un primer paso útil para tomar conciencia acerca de la importancia de
207

Turismo, Espaço e Estratégias de Desenvolvimento local

los impactos en los espacios protegidos, esta metodología resultó ser excesivamente simplista y
con el tiempo se han formulado y aplicado otras más complejas y cualitativas como: a) los
Límites de Cambio Aceptable (Limits of Acceptable Change, LCA) una de las más reconocidas
por su flexibilidad, participatividad y capacidad de abarcar una amplia variedad de impactos; b)
Gestión del Impacto de los Visitantes (Visitor Impact Management VIM); c) Proceso de Gestión
de las Actividades de los Visitantes (Visitor Activity Management Proces, VAMP); d) Modelo
de Optimización de la Gestión Turística (Tourism Optimization Model Management, TOMM),
e) Protección de la Experiencia de los Visitantes y de los Recursos (Visitor Experience and
Resources Protection, VERP) y f) Índice de Presión Turística (Tourist Pressure Index TPI),
(Newsome et al.2002), (Wearing et al. 1999), (Diamantis, 2004) (STCR , 2008).
De la revisión de casos de estudio publicados recientemente en revistas especializadas
sobre la temática que nos ocupa, destacan aquellos dedicados al uso de las nuevas tecnologías,
como el GPS en combinación con métodos más tradicionales como entrevistas y la observación
directa, para determinar el comportamiento espacio-temporal de los visitantes. Este es el caso
del estudio de Orellana et al. (2011) que utiliza el Movement Suspension Patterns (MPSs) y
Generalized Squantial Patterns (GSPs) en el Parque Nacional Dwingelderveld (Holanda)
realizando el seguimiento y analizando el uso que hacen los visitantes del espacio con el
objetivo de mejorar la efectividad del manejo turístico. Otro estudio similar, es el de Wolf et al.
(2012) en el Parque Nacional Ranges Flinders de Australia. En este último caso los autores
incorporan al análisis factores como la facilidad y el tipo de acceso y los relaciona con los
impactos detectados.
El análisis de la percepción de los turistas es otro método utilizado como técnica de
gestión de visitantes. Manning et al. (2004) aplica esta metodología en el Parque Nacional
Acadia (Estados Unidos), y Moore et al. (2007) lo hace en el Parque Nacional Cape Range
(Australia), donde, a partir de encuestas a los visitantes, obtuvieron información de la
percepción que éstos tenían sobre los impactos ambientales y sociales y como condicionaron su
experiencia turística.
Desde la perspectiva económica se han generado métodos desde los años 70 que tienen
como objetivo establecer el valor económico de los recursos ecoturísticos como puede ser la
observación de especies singulares. A principios del siglo XXI se desarrollaron técnicas como el
Método de Valoración Contingente (Contingent Valuation Method, CVM) que determina la
cantidad de dinero que el público objetivo está dispuesto a pagar por el uso de un recurso
ambiental o el Costo del Viaje (Eagles et al. 2003: 115). Más allá de estas técnicas existe poco
interés y avances en nuevas propuestas.
Son pocos los estudios que abordan los impactos del ecoturismo en las comunidades
locales y entre ellos podemos mencionar el trabajo de Huayhuaca et al. (2010) que analiza la
percepción del desarrollo turístico por parte de las comunidades locales alemanas próximas a un
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parque. Strickland, et al. (2009) propone analizar los impactos del turismo en la comunidad
local aplicando como metodología las directrices recogidas en The Resilence Alliance Guidlines.
Finalmente, Budruk et al. (2011) en su reciente manual una propuesta de indicadores para
evaluar la calidad de vida de las comunidades locales en las áreas protegidas abiertas a la
actividad turística.

Indicadores de sostenibilidad para una gestión integral del ecoturismo

La mayoría de los instrumentos que se han desarrollado están orientados a la gestión de
los visitantes y las huellas medioambientales, dejando en segundo plano los impactos
socioculturales y económicos. Por este motivo recientemente se han propuesto indicadores que
consideran el análisis del ecoturismo desde una visión integral y que tienen como objetivo
valorar si el uso turístico del espacio cumple con los criterios de desarrollo sostenible.
Los indicadores son un marco de referencia que permiten fijar unos principios y orientar
las decisiones. Proporcionan información fundamental sobre las tendencias actuales y las
condiciones futuras que son de gran ayuda para que los responsables políticos y agentes
interesados comprendan dónde están, en qué dirección van y qué tan lejos están de los objetivos
deseados. Así, “El sistema de indicadores deberá responder al modelo de gestión elegido y a la
necesidad de información para evaluar tanto los cambios producidos en el ecosistema por la
actividad turística como los resultados de la propia gestión” (Pulido, 2005).
Algunos de los beneficios que se obtienen a partir de la selección y aplicación de buenos
indicadores son: a) aclarar los principios de sostenibilidad y mejorar la comunicación entre los
grupos de interés; b) mejorar el proceso de toma de decisiones; c) identificar riesgos emergentes
y / o conflictos, lo que permite acciones proactivas y de prevención; e) medir el rendimiento de
los planes de desarrollo y acciones de manejo; f) evaluar los progresos en el desarrollo
sostenible; g) reducir el riesgo de errores de planificación; h) exigir una mayor responsabilidad
pública al ofrecer información confiable y de interés a los diferentes agentes; i) mejorar
continuamente a partir de la supervisión (Black et al. 2007).
Las experiencias de aplicación de indicadores en la gestión de destinos turísticos son
muchas aunque limitadas aquellas relativas a los espacios naturales protegidos. En la Agenda 21
de

la

Conferencia

de

las

Naciones

Unidas

sobre

el

Medio

Ambiente

y Desarrollo de 1992, se enfatizó la importancia de los indicadores como herramienta de
medición del grado de sostenibilidad del desarrollo. Una de las obras más representativas y de
referencia es la de la OMT (Organización Mundial del Turismo, 2005) que propone una serie de
indicadores para evaluar diferentes tipos de destinos, entre ellos los espacios protegidos.
En estos últimos años han aparecido estudios de caso interesantes que suponen un gran
avance y que utilizan diferentes indicadores para analizar temáticas clave del ecoturismo. En
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cuanto a los métodos utilizados para definir los diferentes indicadores encontramos el modelo
de "Presión-Estado-Impacto-Respuesta” (PEIR), propuesto por investigadores canadienses en
los 90 y adoptado posteriormente (1996) por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible y el Departamento de la ONU de Coordinación de Políticas y Desarrollo
Sostenible como modelo para el establecimiento de indicadores de desarrollo sostenible. Otro
método

más

común

para

seleccionar

indicadores

es

abrir

un proceso de consulta pública con los agentes implicados en el desarrollo, aplicación e
interpretación de los resultados.
Como experiencias destacan, en el caso de Europa, la de dos parques del Reino Unido: el
Parque Nacional Brecon Beacons (2010) y el caso del Parque Nacional Cairngorms
(Blackstock, K. Et al. 2006), (Blackstock , K.; et alt. , 2008), ambos adheridos a la carta
Europea de Turismo Sostenible. En Asia encontramos la Reserva Natural Tianmushan de la
China (Wenjun, 2004); el del Parque Nacional Yuksam (India); (Bhattacharya, P.; Kumari, S.,
2004); el Parque Nacional Taman Negara (Malasia), (Abidin, 1999) y el Parque Ecológico
Danayigu (Taiwán) Tsaura et al. (2006).
Como iniciativa internacional encontramos la proveniente de The Sustainable Tourism
Cooperative Research Centre (Tonge, 2005) que ha elaborado una guía con una propuesta de 32
indicadores resultado de una consulta participativa. Se identificaron tres temas claves para cada
categoría de sostenibilidad (ambiental, social y económico), así como el nivel de gestión a que
se han de aplicar (sitio, parque o corporativos). Recientemente se está trabajando en la
incorporación de una cuarta dimensión que está presente de forma explícita en el ecoturismo la
Responsabilidad Social Corporativa, que propone la transparencia, la participación de los
diferentes agentes, la responsabilidad y ética (Wight, 2007), y que fue tema de debate en la
Conferencia Nacional de Ecoturismo, celebrada en Kenya en el año 2007.

La certificación del ecoturismo y otros métodos de autoregulación

La proliferación descontrolada de productos, operadores y empresas ecoturísticas; la
confusión existente entre los consumidores y la falta de reconocimiento de marcas; y la
existencia de estándares sumamente diversos, hacen de la certificación un mecanismo y un
medio de garantía para el ecoturismo. La certificación se define como “un procedimiento
voluntario mediante el cual se evalúa, se somete a auditoria y se emite una garantía escrita a una
instalación, un producto, un proceso o un servicio que cumple con estándares específicos.
Confiere un logotipo de gran valor en el mercado a aquellos que satisfacen o superan estándares
básicos” (CESD, 2007:8). La certificación: a) establece estándares; b) ayuda a distinguir
empresas genuinas de ecoturismo y turismo sostenible, de otras que solo lo prometen; c) permite
al sector ganar legitimidad entre los consumidores; d) ayuda a proteger la integridad del
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concepto de ecoturismo; e) garantiza que los productos y servicios cumplan con los estándares
establecidos de excelencia, que en el ecoturismo se relacionan con los principios y prácticas de
sostenibilidad.
En el mundo se han identificado más de 60 programas de certificación de turismo
sostenible y ecoturismo, unos pocos operan a escala mundial, otros a escala regional y la
mayoría escala nacional o local (CESD, 2007). En cualquier caso, como el proceso de
certificación es costoso, la mayoría de los programas se han impulsado y llevado a cabo en
países como Australia, Estados Unidos o algunos de Europa.
La certificación con más reconocimiento internacional es la australiana. Su programa
EcoCertification (anteriormente NEAP) es pionero remontándose su primera versión a 1996.
Hoy en día constituye la base del Estándar Internacional de Ecoturismo (IES) de Green Globe
21 que certifica actividades de ecoturismo a escala mundial (Buckley, 2001). También ha sido
adoptado por la Sustainable Travel International para desarrollar el Eco-Certification Program™
(STEP) de Estados Unidos.
La Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas (RCTSA) recoge los
programas más importantes de certificación turística como: Certification for Sustainable
Tourism, CST (Costa Rica); Green Deal (Guatemala); National Program of Certification for
Sustainable Tourism (CSTP) (Peru); Programa de Certificação em Turismo Sustentável (PCTS)
(Brazil); SmartVoyager (Ecuador).
Europa cuenta con más de 50 programas de certificación y premios turísticos, pero si nos
centramos exclusivamente en el ecoturismo hay que mencionar, en primer lugar, la Certificación
Pan Parks74 que cuenta con el soporte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Es una
marca de calidad que agrupa espacios de alto valor natural con unos parámetros ambientales
bien definidos y unos servicios de alta calidad. Los parques certificados a día de hoy son
mayoritariamente de los países nórdicos o del este.
En Europa existe desde hace más 20 años la Carta Europea de Turismo Sostenible, que se
inscribe en las recomendaciones de la Agenda 21 y constituye una de las prioridades del
programa de acciones “Parques para la Vida” elaborado por la UICN en 1994. La carta
compromete a los firmantes a llevar a la práctica una estrategia local a favor de un turismo
sostenible. Adherirse a la carta significa hacer un diagnóstico, consultar e implicar a todos los
agentes, fijar objetivos estratégicos, asignar los medios necesarios, llevar a cabo un plan de
acción para cinco años y evaluar los resultados (Europarc, 2007).
Otras iniciativas recientes surgidas en el contexto europeo son la Certificación de
Ecoturismo de Noruega, la de la Organización Red Internacional de Promotores del Ecoturismo
en Andalucía (ANDECO) en la Comunidad Autónoma de Andalucía (España) y la certificación
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de la Q de Calidad en los espacios naturales protegidos que expide el Instituto de Calidad
Turística Española.
En el caso de África se puede destacar el Plan de Clasificación Ecológica de la Sociedad
de Ecoturismo de Kenia (ESOK) dirigido a instalaciones de alojamiento turístico que cumplan
determinados criterios ambientales y sociales.
Además de las certificaciones existen los premios a la excelencia turística en los que se
incluye el ecoturismo, que es el reconocimiento máximo de calidad a la buena práctica, algunos
premios reconocidos son England Awards For Excellence 2011 y Sustainable Tourism Award 75
(Black et al.2007). Otras experiencias de regulación de la sostenibilidad son: a) los códigos de
conducta o guías de buenas prácticas y b) la adhesión a diferentes iniciativas internacionales de
referencia que den contenido a su compromiso como el Código Ético Mundial para el Turismo
de la OMT o los Criterios Globales de Turismo Sostenible promovidos por The Global
Sustainable Tourism Council.

Conclusiones

Como se recoge en los diferentes documentos tanto de investigadores como de
organismos dedicados al estudio del ecoturismo (OMT, PNUMA, UICN, la Asociación Mundial
de Ecoturismo, Europarc, etc.) la complejidad de la gestión del impacto de los visitantes y de la
actividad turística es cada vez más una prioridad. Además, los costos e impactos del ecoturismo
han ocupado muchos de los estudios científicos, síntoma, quizás, que da la razón a afirmaciones
formuladas a finales de la década de los 90 en las que se dudaba de su capacidad para lograr sus
objetivos y principios (Weaver, 2007).
En línea con la preocupación expresada por los diferentes organismos se han ido
adoptando técnicas para evaluar los impactos derivados de la actividad turística, centrándose
básicamente en la gestión de los visitantes, pero dejando de lado aspectos y dimensiones tan
importantes como la evaluación económica y el impacto de la actividad en la comunidad local.
Aunque se ha detectado un incipiente interés por la aplicación de indicadores de sostenibilidad
para medir el éxito del desarrollo turístico y detectar su tendencia, los estudios analizados
demuestran que no hay consenso ni directrices claras en los métodos, número y tipos de
indicadores a utilizar. Aspectos tan inherentes al ecoturismo como son la gestión y evaluación
de su desarrollo siguen siendo actualmente una asignatura pendiente, más encauzada en países
como Australia, EEUU, Canadá y Centro Europa y más olvidada en el resto del mundo. El
futuro presenta una serie de retos importantes para el éxito de la gestión de nuestros parques y
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áreas protegidas y la base es el conocimiento, la investigación y la transferencia a nivel
internacional (STCR, 2008).
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AS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DAS CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DE
ITUIUTABA/MG COMO SUBSÍDIOS AO DESENVOLVIMENTO LOCAL
Gilnei Machado
Bárbara Luísa Martins Mariano de Souza

Introdução

No momento histórico e econômico em que vivemos, quando nos lembramos de um
determinado lugar a primeira pergunta que vem a nossa mente é: “o que é que tem lá para se
fazer?” Essa pergunta surge porque na economia dita globalizada, espera-se sempre, que os
lugares tenham algo a oferecer para o restante do mundo, particularmente no sentido
econômico, vendendo produtos criados em suas indústrias ou comercializando os produtos
criados em outros lugares.
Desta maneira, cidades médias e grandes, que possuem um pólo industrial bem
desenvolvido ou um comércio ativo, conseguem se encaixar perfeitamente nessa lógica. Mas o
que dizer das cidades pequenas onde esses dois ramos da economia são incipientes e o setor
agrário se manifesta como principal atividade? O que elas podem oferecer? Como podem se
encaixar na lógica global? A resposta a essa questão é a premissa do chamado
“Desenvolvimento Local” e é a base que conduzirá o debate desse capítulo.
O desenvolvimento local representa uma transformação ímpar nas bases econômicas e
sociais, pautado na mobilização de energia da sociedade a partir da exploração de suas
“potencialidades e capacidades próprias”, não inspiradas em um “modelo global”.
Trata-se de um processo endógeno observado em pequenas unidades territoriais e
agrupamentos humanos, que gera o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da
população. Promovendo o aumento de oportunidades sociais, da competitividade da economia
local e a geração de emprego e renda sem, entretanto, descuidar da conservação dos recursos
naturais.
O local não pode ser entendido como um detalhe do global, que por sua vez, é uma
síntese dos elementos locais (DEMATTEIS, 1985), segundo este princípio, cada elemento pode
ser eventualmente definido local ou global, em função da dimensão dos outros elementos com
os quais se relaciona.
Convém referir o conceito de “local” ao de “lugar”, termo que define algo mais complexo
que a simples “localização”. Lugar é um “espaço dotado de características distintivas”, é algo
concreto que com uma identidade específica pode se referir a vários níveis ambientais: edifícios,
cidades, paisagem, regiões, etc. Assim, o local define um modo de indicar uma porção de
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território com qualquer coisa de específico, único, dotado de uma identidade particular e
denominado, não em termos funcionais, mas de um domínio ou jurisdição particular.
O local é uma modalidade de conceber o território, independentemente da escala. Os
diversos territórios não podem mais ser considerados como somente suporte para as atividades,
subdivisão administrativa ou para delimitação de zonas funcionais. Na concepção “local”, os
territórios podem ser considerados com “qualidades particulares e específicas”, analisadas de
forma sempre apropriadas.
Qualquer porção territorial delimitada da totalidade pode vir a ser interpretada como
“local” (e se pode dizer que a totalidade pode vir a ser definida como global). Muitas vezes,
podemos falar em termos de local para nos referimos a um continente e não podemos usar os
mesmos termos para nos referirmos a uma área rural específica, uma comunidade rural, por
exemplo.
A noção de “desenvolvimento local”, desta forma, assume o significado de aproximação
particular aos problemas do desenvolvimento, não necessariamente desenvolvimento local é o
desenvolvimento de pequenas parcelas do território. Tendo definido o local como conceito que
exprime o específico, o particular.
Destaca-se aqui que, não se deve confundir “desenvolvimento local” com o que os
italianos chamam de “campanilismo” ou localismo, que representa o fechamento da comunidade
local para as trocas culturais com o exterior, em nome de uma imaginada superioridade da
própria cultura.
A distinção entre o conceito de desenvolvimento (development) e o de crescimento
(grouth) apresenta uma crítica à concepção tradicional de “development” como aumento
quantitativo, linear, tendencialmente ilimitado e que, se utiliza de parâmetros quantitativos para
determinar o grau de avanço de uma sociedade. Assim, o desenvolvimento da sociedade local
reforça a estrutura da identidade e o sistema político que o torna possível, o qual, por sua vez,
reforça também a identidade da sociedade local.
De acordo com Giusti (1994), o desenvolvimento local é constituído de alguns elementos
básicos, dentre esses podem ser destacados o “autogoverno” ou a capacidade de gerar por si só
as condições de melhoria de situação econômica e social; o “ecodesenvolvimento” ou a
exploração dos aspectos naturais sem a sua degradação; a “inovação local” ou um novo modo
de entender o desenvolvimento e a integração econômica ou a compreensão de que isolados
internamente não se alcança o tão esperado desenvolvimento.
O desenvolvimento local, entendido como “desenvolvimento do local”, é qualquer coisa
de radicalmente diferente da visão de desenvolvimento (crescimento) como aumento indefinido
no tempo de variáveis quantitativas controláveis. Se aceitarmos o caráter local da teoria, o
crescimento, entendido como conceito incorrigivelmente globalista é agora um contraponto ao
desenvolvimento local.
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Assim sendo, de acordo com Giusti (1994), pode-se substituir o conceito de
desenvolvimento

por

“realização”,

“renascimento”,

“reconstituição”,

“redefinição”,

“reforçamento” e assim sucessivamente, termos que não apresentando uma definição disciplinar
consolidada têm somente um significado imediato, não transcendental, e que deixam espaço ao
termo “local”, consentindo de afirmar com exatidão a exigência da conservação da
complexidade, das diferenças.
Embasados nos conceitos expressos acima, os agentes presentes em cada local, podem
buscar formas alternativas, para reforçar as características econômicas, sociais e culturais de
seus territórios, uma maneira de fazer isso é investindo no que chamamos “desenvolvimento
endógeno”, o qual deve ser/estar embasado nas características próprias de cada lugar. O turismo
é uma boa alternativa para colocar em prática esse exercício, pois por meio dele pode-se gerar
emprego e renda, o que representaria um dinamismo econômico.
A atividade turística em si, desenvolve-se ancorada em atrativos locais, os quais são
responsáveis pela motivação turística. Esses atrativos são subdivididos em três vertentes
básicas: natureza, cultura e paisagem. Nesse capítulo, nos preocuparemos em analisar os
atrativos naturais do município de Ituiutaba, localizado na região do Triângulo Mineiro (Pontal),
tendo por base as quedas d´água (cachoeiras) e corredeiras aí existentes e as suas
potencialidades de uso e exploração turística.

Procedimentos de análise das áreas de cachoeiras e corredeiras

Para a construção desse capítulo nos embasamos em procedimentos clássicos de
levantamento e localização das referidas áreas de cachoeiras e corredeiras. Sendo assim,
primeiramente, as identificamos utilizando imagens de satélite GeoEye e SPOT de alta
resolução, disponíveis no Google Earth®, posteriormente, localizamos essas mesmas áreas nas
cartas topográficas da região de Ituiutaba/MG, a saber, Carta Gurinhatã (SE-22-Z-C-III),
Ituiutaba (SE-22-Z-B-IV), Cachoeira Dourada (SE-22-Z-A-IV) e Serra de São Lourenço (SE22-Z-D-I), na escala 1:100.000, e sobre a composição colorida das bandas 3(G), 4(B) e 5(R) da
imagem TM do satélite LandSat-5 de agosto de 2007. Uma vez identificados os locais a serem
caracterizados, fizemos um sobrevôo para a aquisição de tomadas fotográficas aéreas, com
altitude média de 2.000m (em pontos específicos de interesse a altitude foi de cerca de 200m) e,
por fim, realizamos trabalhos de campo para as tomadas fotográficas de solo e caracterização
geral das áreas.
Em campo, nos preocupamos em observar as características de cada uma das áreas, no
que diz respeito à cobertura vegetal, aos tipos de rocha e ao modelado da superfície, além de
outros fatores, que possibilitaram a avaliação do potencial turístico de cada uma das
quedas/corredeiras.
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O procedimento de avaliação, aqui utilizado, foi adaptado de Bento (2010). Como segue:
1)

Distância da queda até o centro da cidade e/ou limite urbano;

2)

Condições e facilidades de acesso (estradas de terra/asfalto ou trilha,

proximidade da estrada e/ou rodovia);
3)

Tipo de propriedade onde a mesma está localizada;

4)

Condições da cobertura vegetal do entorno;

5)

Geodiversidade local (em termos de atrativos paisagísticos);

6)

Condições naturais/geológicas (contato arenito/basalto, somente arenito,

somente basalto, existência de cânions, marmitas, poções e amígdalas);
7)

Qualidade da água (Barrenta ou límpida);

8)

Altura da queda/ comprimento da corredeira;

9)

Velocidade da água.;

10)

Atividades esportivas possíveis (natação, rapel, mergulho, banho, caiaquismo,

bóia-cross, camping).
Por meio do mapeamento realizado, foram identificadas, no município de Ituiutaba/MG,
08 (oito) cachoeiras ou saltos, a maioria delas no Rio Tijuco e seus afluentes, e 37 (trinta e sete)
corredeiras (Figura 01) que talvez possam ser “exploradas” turisticamente, gerando emprego e
renda para um bom número de habitantes e gerando divisas para o município.
A descrição detalhada das principais cachoeiras e corredeiras e de suas potencialidades de
uso são apresentadas a seguir.
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Figura 01: Localização das Cachoeiras e Corredeiras do Município de Ituiutaba/MG.
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Potencialidades turísticas das quedas d’água (saltos ou cachoeiras) e corredeiras
Salto e Saltinho do Rio da Prata

O Salto e o Saltinho do Rio da Prata localizam-se no rio homônimo, a cerca de 30
quilômetros do limite da área urbana, mais particularmente do aeroporto de Ituiutaba, situado na
porção sudoeste do perímetro urbano. Para ter acesso a estas cachoeiras basta seguir a estrada
rural MG-154. A estrada, na época seca, em geral, é muito boa, na época chuvosa, pode
apresentar um pouco de lama, o que não deve desestimular os interessados em aventura. A trilha
de acesso à cachoeira, localizada ao lado da ponte da MG-154 sobre o Rio da Prata, também é
muito boa, particularmente porque o Salto se localiza a menos de cem metros de distância da
estrada.
O Salto do Prata (Figuras 02 e 03), bem como o Saltinho (Figura 04), localizado a cerca
de 1km à montante deste, estão assentados sobre os basaltos da Formação Serra Geral, os quais
apresentam-se com muitas amígdalas e marmitas, o que demonstra o comportamento
turbilhonar das águas. Os arenitos das Formações Adamantina e Marília, muito comuns na
região do Triângulo Mineiro, não são aí encontrados.

Figura 02: Salto da Prata – vista aérea.
Fonte: Machado, 2011.

Figura 03: Salto da Prata – vista de uma das quedas.
Fonte: Machado, 2011.

Figura 04: Saltinho da Prata – vista aérea.
Fonte: Machado, 2011.
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Na área pós cachoeira do Salto são perceptíveis pelo menos dois cânions estreitos (Figura
02) e alongados por onde escoam as águas do rio e onde é possível praticar esportes de aventura
como bóia-cross e caiaquismo. No Saltinho é encontrado apenas um cânion.
A existência de poção antes e depois das quedas permite a prática de mergulho, natação e
banho, com os devidos cuidados devido ao fato de a correnteza ser forte no local (Figura 03) e a
queda de cada um dos lances de cachoeira ter aproximadamente 3 metros de altura. O acesso
livre permite a realização da prática de campimg, quer seja sobre os basaltos ou sobre as praias
de areia aí existentes.
A cobertura vegetal, ao longo da margem do rio, apresenta-se preservada em uma faixa
bem estreita logo após a qual é possível visualizar as culturas agrícolas ou as pastagens. A área
do entorno do Saltinho está completamente desmatada, a não ser por uma fileira de cerca de 2
metros de mata ciliar, como pode ser visualizado na Figura 04. O acampamento aí é proibido,
pois está localizado em propriedades particulares.

Cachoeira/Salto do Mosquito ou do Baú

O Salto do Baú (Figura 05), também conhecido como Salto do Mosquito, é uma das mais
belas cachoeiras do município de Ituiutaba, distribui-se perpendicularmente (Figura 06) ao canal
do Rio Tijuco, ocupando toda a sua calha. O mesmo se localiza a cerca de 15 km do limite
urbano seguindo pela BR-365 em direção à Santa Vitória e depois seguindo uns 10 quilômetros
por estrada rural para o lado direito da rodovia. A altura média da queda do Baú é de 5,5 metros
e o fluxo aí é turbulento particularmente na época das chuvas, quando o volume de água é
maior.
O que chama a atenção na área do Salto do Baú é o fato de, além de existirem duas
importantes quedas d´água (Figura 05), é existir dois poções, um antes da queda principal e
outro depois. A profundidade média de cada poção, calculada a partir da altura das quedas, da
coloração das águas e da forma da margem, é de cerca de 4 metros, sendo por isso, excelentes
para natação e mergulho.
A existência de um depósito de areia (Figura 05), de dimensões consideráveis na margem
esquerda do rio e de vegetação alta recobrindo esse depósito (formando um bosque), permite o
aproveitamento do mesmo para a realização de camping na época seca, uma vez que, nas épocas
chuvosas, o mesmo fica debaixo da água, impossibilitando todo e qualquer uso da área e mesmo
do rio.
A cachoeira escoa sobre os basaltos da Formação Serra Geral, prova é que na margem
direita é possível visualizar um paredão basáltico de cerca de 4 metros de altura passível de
utilização para rapel. Uma particularidade que chama atenção neste local é a existência de
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arenitos metamorfizados pelo contato com a rocha basáltica, o que na área das demais
cachoeiras mapeadas não foi encontrado.
A trilha de acesso (Figura 05) é bem formada, mas exige do interessado um esforço
significativo para chegar e, principalmente, para sair da área da cachoeira devido a alta
declividade do terreno e ao trecho de aproximadamente 500 metros a ser percorrido. Essa trilha
de acesso corta uma área de Cerrado ainda preservado, a qual poderia ser indicada para
observação da vida silvestre. O acesso à área, apesar da “infraestrutura” da trilha exige
permissão dos proprietários rurais.

Depósito
de Areia

Figura 05: Salto do Baú ou do Mosquito.
Fonte: Machado, 2011.

Figura 06: Salto do Baú ou do Mosquito.
Fonte: Machado, 2011.

Salto do Gambá

O Salto do Gambá (Figuras 07 e 08), assim como o do Baú, localiza-se no Rio Tijuco à
aproximadamente 25 quilômetros do limite urbano, seguindo pela BR-365 em direção a Santa
Vitória. A cachoeira está localizada em uma área significativamente declivosa e de difícil
acesso, pois não há estrada nem caminho que chegue próximo à mesma, sendo preciso pegar
uma trilha de 500 metros que passa pelas lavouras próximas. Para facilitar o acesso sugere-se
que o mesmo seja feito pelas proximidades do leito do Córrego da Floresta, cuja foz deságua
nas proximidades do Salto.
A Cachoeira do Gambá também está localizada sobre basaltos da Formação Serra Geral,
porém, em muitas áreas o desnível rochoso foi vencido pelas águas (Figura 08), dando a
aparência de existirem ilhas rochosas ao longo da cachoeira (Figura 07). A mata apresenta-se
bem preservada às margens do canal, o que permite a sua utilização para a visualização da vida
silvestre.
Assim como no caso da Cachoeira do Mosquito, para se ter acesso ao Salto do Gambá é
necessário obter permissão dos proprietários rurais. Na área do Gambá a prática do camping é
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quase impossível, porém, pode-se praticar a natação, o mergulho, o banho, o caiaquismo, o
bóia-cross e mesmo o rapel, para iniciantes.

Figura 07: Salto do Gambá – Vista Aérea.
Fonte: Machado, 2011

Figura 08: Salto do Gambá – Vista de Solo.
Fonte: Machado, 2011

Saltinho do São Lourenço

O Saltinho do São Lourenço, localiza-se em ribeirão homônimo, afluente do Rio Tijuco.
O mesmo encontra-se a cerca de 1,6 km a sudeste da ponte da BR-365 e a 1,3 km do limite
urbano de Ituiutaba (atrás do Residencial Drummond 2) e a 400 metros da foz do ribeirão, o que
configura uma facilidade significativa de acesso. São vários lances de pequenas quedas (Figura
09), sobre a formação basáltica, a principal delas tem cerca de 1,5 metros de altura (Figura 10).
A mata ciliar da margem direita encontra-se preservada, não ocorrendo o mesmo com a
da margem esquerda, como pode ser visualizado nas Figuras 09 e 10, respectivamente. O
volume de água é pequeno na época seca e, por conseqüência também a sua velocidade o que
torna a área passível de uso para atividades de lazer com a família, incluindo crianças.

Figura 09: Saltinho do São Lourenço – Vista de Solo.
Fonte: Machado, 2011.
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Figura 10: Saltinho do São Lourenço – Vista de Solo.
Fonte: Machado, 2011.
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O Saltinho localiza-se em área particular e também escoa sobre as rochas basálticas. As
características naturais não permitem, assim como as das outras cachoeiras analisadas, que se
pratique esportes radicais em sua área, por isso ser mais indicada para banho.

Cachoeira do Caçada (ou da Venda Amarela) e do Córrego Santa Rita

A cachoeira do Caçada (Figura 11), localizada em ribeirão homônimo, afluente do Rio
Tijuco, situa-se à aproximadamente 13 quilômetros de distância do limite urbano de Ituiutaba
seguindo pela BR-365 em direção a Uberlândia. Esta cachoeira é conhecida também como “da
Venda Amarela” por ser utilizado como referência para sua localização um Armazém amarelo
localizado às margens da BR, a 10 km de distância do trevo de acesso a cidade.
A cachoeira da Venda Amarela fica em propriedade privada e os proprietários, devido à
inúmeros abusos, não permitem mais o acesso a ela, o que é uma pena, uma vez que, a área
apresenta uma cobertura vegetal muito boa e a trilha de acesso é uma das melhores, dentre as
cachoeiras analisadas neste capítulo. Sua largura é de aproximadamente 3 metros e sua altura de
cerca de 5 metros (Figura 11) sendo sua queda, um atrativo para os praticantes do rapel e do
banho de cachoeira.
A cachoeira do Córrego Santa Rita (Figura 12) localiza-se nas proximidades da sede da
fazenda homônima, situada a cerca de 30 km, seguindo pela estrada da margem direita do
Córrego São Lourenço. Sua largura estimada é de 8 metros e a largura de 2 metros. A existência
de poção antes e depois da queda permite o seu uso para banho e para natação.

Figura 11: Cachoeira do Caçada ou da Venda
Amarela. Fonte: Machado, 2011.

Figura 12: Cachoeira do Córrego Santa Rita.
Fonte: Machado, 2011.

As Cachoeiras da Venda Amarela e do Córrego Santa Rita são pequenas, quando
comparadas com as demais cachoeiras analisadas e por estarem localizadas em córregos, seu
volume de água ao longo do ano também é pequeno. Em virtude desta característica, os poços
formados pelas quedas d‟água são pouco profundos, o que permite o seu usufruto sem maiores
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riscos, e que, por outro lado, prejudica a prática do mergulho e de outras atividades como o
campimg.
A formação geológica que deu origem as cachoeiras em questão, assim como as
anteriormente descritas também é a Serra Geral composta por rochas basálticas.

Saltinho e conjunto de Corredeiras do Rio Tijuco

O Saltinho do Rio Tijuco (Figuras 13 e 14) é uma pequena queda de cerca de 2 metros de
altura localizada a 7,5 km em linha reta a noroeste do limite urbano, percorrendo-se a BR-365
essa distância aumenta para 13,7 km.
Acompanhando essa cachoeira encontramos um conjunto de 16 ilhas e de 18 corredeiras
de grande beleza natural, com destaque para a velocidade e o volume de águas, mesmo na época
seca. Essas corredeiras encontram-se sobre o substrato basáltico da Formação Serra Geral, o que
as torna excelentes para a prática de bóia-cross e caiaquismo, inclusive na modalidade de
circuito de competição regional.

Figura 13: Conjunto de Corredeiras e Saltinho
(lado direito inferior da foto – foz do Córrego da
Divina – margem esquerda do Rio Tijuco) Fonte:
Machado (2011).

Figura 14: Saltinho do Rio Tijuco.
Fonte: Machado (2011).

Parte da cobertura vegetal da área encontra-se preservada (Figura 13), com cerrado denso,
em virtude da declividade do terreno e parte, por apresentar declive mais suave já está sendo
usada para as atividades agrícolas, porém, ao longo das margens ainda podem ser encontradas as
matas ciliares. As ilhas, por poderem ser consideradas áreas de refúgio, poderiam ser utilizadas
para a observação da fauna e da flora.
O acesso à área é relativamente fácil, dependendo apenas da permissão dos proprietários
das áreas adjacentes. Nas ilhas há a possibilidade de realização de acampamento, não sendo
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aconselhado o uso de fogo pelo risco de perda da diversidade de espécies animais e vegetais aí
existentes.

Corredeiras do Frigorífico Bertin

As corredeiras do Frigorífico Bertin, localizadas no Rio Tijuco, estão situadas a cerca de
8 kms da ponte velha da BR-365, portanto, à mesma distância da área urbana de Ituiutaba. Elas
receberam esse nome devido ao frigorífico homônimo se localizar relativamente próximo, como
pode ser visualizado na Figura 15.
Por se localizarem muito próximas da área urbana, a sua cobertura vegetal não se
encontra tão preservada quanto se poderia esperar. A mata ciliar é rala e ocupa pouquíssimos
pontos, particularmente na margem direita, onde se encontra o frigorífico, na margem esquerda,
ela disputa espaço com as atividades agrícolas (Figura 15).
Por mais que se tenha o risco de poluição dessas águas pelas atividades industriais
realizadas em suas proximidades e a montante das corredeiras, na área urbana, acredita-se que o
volume de água do rio seja suficiente para diluir os poucos efluentes nele lançados, para a
solução das dúvidas a esse respeito torna-se necessário a realização de análises de amostras de
água deste local, particularmente se houver interesse em incluí-lo em um circuito de visitação
turística.

Figura 15: Corredeiras Frigorífico Bertin. – vista
aérea. Fonte: Machado, 2011.

Figura 16: Corredeiras Frigorífico Bertin. – vista
aérea. Fonte: Machado, 2011.

As corredeiras Bertin apresentam todas as condições necessárias para a prática de
caiaquismo, canoagem e bóia-cross, inclusive na modalidade de campeonatos municipais ou
regionais. O desnível das quedas d‟água são relativamente pequenos (Figura 16) e não oferecem
risco aos praticantes destes esportes.
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Corredeiras da foz do Ribeirão São Lourenço – Rio Tijuco

As corredeiras da foz do Ribeirão São Lourenço localizam-se em um trecho de 6,2 km do
Rio Tijuco (Figuras 17 e 18), entre a Pequena Central Hidrelétrica – PCH – Salto do Morais
(Figuras 19 e 20) (área de captação da SAE) e a foz do ribeirão em questão. Elas compõem um
conjunto de 16 lances de corredeiras, o que equivale dizer que a cada 400 metros, em média, é
encontrada uma corredeira.
Assim como as descritas anteriores, esse conjunto encontra-se sobre as formações
basálticas, o que confere à suas águas uma velocidade considerável. O interessante é que essa
área, incrivelmente desconhecida pelos habitantes de Ituiutaba, localiza-se a menos de 6km do
limite urbano, atrás do Loteamento Drummond II.
A PCH Salto do Morais traz-nos a tona um assunto deveras importante, que é o projeto de
construção de 09 (nove) Pequenas Centrais Hidrelétricas ao longo do Rio Tijuco. Assim como a
PCH Salto Morais, que se localiza sobre uma área de cachoeira, a proposta é que todas as outras
09 também se localizem, o que promoveria o fim das quedas d´água do Tijuco e também de toda
e qualquer possibilidade de aproveitamento para outro fim que não seja a produção de energia.

Figura 17: Corredeiras Rio Tijuco – Foz do Ribeirão
São Lourenço. Fonte: Machado, 2011.

Figura 18: Corredeiras Sem Nome – 6 – Rio
Tijuco. Fonte: Machado, 2011.

Figura 19: PCH – Salto do Morais – Rio Tijuco
Fonte: Machado, 2011.

Figura 20: PCH – Salto do Morais – Rio Tijuco
Fonte: Machado, 2011.
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Considerações finais

A análise das cachoeiras e corredeiras do município de Ituitaba/MG, realizada ao longo
desse capítulo, permite-nos afirmar categoricamente que o potencial de aproveitamento turístico
dessas áreas é real e forte e que investimentos em infraestrutura e a criação de políticas públicas
de utilização desses espaços são necessários e poderiam gerar emprego, renda e,
conseqüentemente, criariam condições para o desenvolvimento municipal, aliando preservação
desses locais com a sua utilização.
Os proprietários de terras onde se localizam cada uma das áreas analisadas deveriam
investir por si só na criação de condições para a exploração turística das mesmas, tendo por
perspectiva o que apregoa a concepção de desenvolvimento endógeno.
A proposta desse capítulo é que as autoridades competentes, gestoras do município, e os
proprietários das terras adjacentes às áreas de cachoeira e corredeiras promovam ações de
exploração turística sustentável dessas áreas, incluindo-as em um Circuito Turístico das Águas.
Ituiutaba precisa honrar o significado de seu nome (“lugar para tomar banho de cachoeira”) e
passar a utilizar esses importantes recursos que a natureza oferece em seu território.
O momento é deveras importante para que se pense sobre o assunto da exploração
turística das cachoeiras e corredeiras, uma vez que, a proposta de exploração hidrelétrica das
mesmas está em pauta. Cabe aos gestores e administradores levar ao debate popular a questão
para que junto decidamos o que é melhor para nosso município, se a destruição completa das
únicas belezas naturais que o mesmo dispõe ou se a produção de alguns kWs de energia, que
sequer serão utilizados pelos Tijucanos (cidadão de Ituiutaba).
Enfim, esse capítulo apregoa o uso dessas áreas com a intenção de promover o
famigerado desenvolvimento local que culminará, sem dúvida, na melhoria da qualidade de vida
dos habitantes do município de Ituiutaba.
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PISOTEIO EXPERIMENTAL NA VEGETAÇÃO DE BORDA DE UMA TRILHA DO
PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ, MINAS GERAIS
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Angélica de Oliveira Souza
Leonardo Cristian Rocha
Cinthia Tamara Vieira Rocha
Introdução

As trilhas representam não somente um meio para locomoção, ligando dois ou mais
locais, mas também um vetor de propagação de impactos ambientais negativos. Se, por um lado,
proporciona o elo entre as pessoas e o(s) atrativo(s) natural(is) de uma dada área, sendo,
portanto, um importante fator de aproximação com a natureza, por outro lado, quando utilizada
de forma não planejada, pode ocasionar desequilíbrios ambientais indesejáveis, comprometendo
a sustentabilidade ambiental local ao longo do tempo.
Com relação aos impactos ambientais decorrentes da implantação/existência e uso de
trilhas, observa-se que as mesmas representam uma interferência do homem no ambiente
natural. Provocam tanto impacto físico como visual e sonoro. Ao mesmo tempo, restringem essa
interferência a um único e delimitado itinerário (HAMMITT e COLE, 1998; LIDDLE, 1997).
A Ecologia da Recreação é a área do conhecimento que estuda dos impactos da recreação
ao ar livre e do ecoturismo em ambientes naturais e semi-naturais (MONZ et al, 2010;
HAMMITT e COLE, 1998; LIDDLE, 1997). Segundo Monz et al. (2010), a recreação ao ar
livre e o ecoturismo têm sido reconhecidos como agentes de mudanças ecológicas nos sistemas
naturais, com potencial para afetar o solo, a vegetação, a qualidade da vida selvagem e a água.
O pisoteio é inerente ao uso das trilhas, destruindo as plantas por choque mecânico direta
e indiretamente por compactação do solo, eliminando então, as espécies que não eram adaptadas
para suportar este choque mecânico (LIDDLE, 1975). A presença de trilhas provoca alterações
na vegetação e ao redor da mesma. Essa vegetação geralmente é pisoteada em casos de difícil
acesso nas trilhas, essa dificuldade se dá por trilhas alagadas na estação chuvosa, ou até mesmo
por focos erosivos (HAMMITT e COLE, 1998).
As espécies mais sensíveis são mais prejudicadas, pois há aquelas mais resistentes. Em
trilhas abertas, por exemplo, há maior quantidade de energia solar, o que contribui para o
crescimento de plantas tolerantes a luz (LIDDLE, 1975; LIDDLE, 1997; ANDRADE, 2003).
Outros problemas resultantes do impacto do pisoteio seriam a exclusão de espécies raras,
(PICKERING e HILL, 2007; COLE e MONZ, 2002) e o surgimento de espécies invasoras
que venham alterar a dinâmica populacional da vegetação em grandes áreas (PICKERING e
HILL, 2007; LEUNG e MARION, 1996).
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Na medida em que o número de visitantes nas trilhas aumenta, tais impactos tendem a ser
potencializados. Porém é difícil comparar o número de visitantes com o grau de impactos nas
trilhas, de forma quantificada.
As plantas em locais pisoteados podem ter a altura, comprimento do caule, área foliar,
produção de sementes e flores reduzidas, além da diminuição nas reservas de carboidratos
(PICKERING e HILL, 2007; MAGRO e TALORA, 2006; HAMMITT e COLE, 1998).
Segundo Belnap (1998), essas mudanças, em conjunto, levam a redução no vigor e na
capacidade reprodutiva, e, consequentemente, a vegetação em áreas pisoteadas geralmente tem
menor biomassa, cobertura mais esparsa e composição de espécies diferentes do que em locais
não perturbados e, em alguns casos pode levar a morte da planta (LIDDLE, 1975). Além disso,
com mudanças nas propriedades físicas, o pisoteio e seu resultado direto, a compactação, podem
levar a mudanças na biologia e na química do solo. Os macro e microhabitats do solo e da
serrapilheira alterados resultam em importantes mudanças na composição das espécies da
microflora e da fauna do solo (DUFFEY, 1975).

Materiais e métodos

O Parque Nacional da Serra do Cipó localiza-se a 110 km ao norte da cidade de Belo
Horizonte, estado de Minas Gerais, situando-se entre as coordenadas geográficas 19º 12‟ a 19º
34‟ S e 43º 27‟ a 43º 38‟ W (Fig. 1). O trabalho consistiu inicialmente no planejamento dos
materiais para utilização em campo: caderneta para anotações, planilha de monitoramento,
GPS, martelo, piquetes de madeira, prensa para coleta botânica, rolo de corda colorida e trena
de 50m e 2m. Nesta mesma etapa, foram definidos os pontos a serem trabalhados. Foram três
sítios de pisoteio experimental nas bordas da denominada Trilha da Farofa, cada um sob
diferentes extratos de vegetação dominante.
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Fig. 1: Localização do Parque Nacional da Serra do Cipó,
no estado de Minas Gerais.
Em cada sítio foram delimitadas raias na vegetação de borda, a aproximadamente 1 (um)
metro de distância da trilha, sendo as medidas de cada raia, 150 cm de comprimento por 50 cm
de largura. As mesmas foram delimitadas com piquetes de madeira e fita colorida, formando
assim as pistas para os respectivos pisoteios com diferentes intensidades. O pisoteio foi
realizado em sentido único, como se o pedestre estivesse caminhando na própria trilha (Fig. 2).
Nesse experimento, a quantidade de passos foi analisada da seguinte forma: 500 (raia 1),
200 (raia 2), 75 (raia 3), 50 (raia 4), 25 (raia 5) e 0 passos (raia 6), respectivamente. Na raia 6
não ocorreu pisoteio, sendo a mesma designada raia de controle, para comparação com as outras
raias pré e pós pisoteio, e para observação de eventuais modificações naturais do local (COLE,
1995a; COLE e BAYFIELD, 1993). Dentro de cada raia foi delimitada uma pequena área de 30
cm de comprimento x 50 cm de largura, denominada de sublote. No sublote foi avaliado o
percentual de cobertura vegetal e altura da mesma, antes e depois do pisoteio, para verificação
do grau de dano, bem como, ao final do ciclo de pisoteios experimentais, do seu grau de
resistência e resiliência (COLE, 1995b).
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A cobertura relativa e a altura relativa da vegetação nos sítios de pisoteio experimental
foram analisadas da seguinte maneira, conforme Cole (1995b) e Cole e Bayfield (1993):

Cobertura relativa da vegetação

Soma do percentual de cobertura, por estimativa visual, de todas as espécies em cada
sublote. Obtenção da soma de cobertura dos sublotes de todas as raias.
Cálculo da cobertura relativa (usada para caracterizar a vulnerabilidade de diferentes
espécies vegetais): Cobertura Relativa = Cobertura relativa nos sublotes pisoteados x FC x
100% ÷ Cobertura inicial dos sublotes pisoteados

FC (Fator de Correção) = Cobertura inicial na raia de controle ÷
Cobertura sobrevivente na raia de controle.
Altura relativa da vegetação (Fig. 3): soma das medidas de altura de cada sublote;
divisão do resultado da soma anterior pelos valores diferentes de zero para obter a média de
altura das plantas sobreviventes. Realiza-se o cálculo a seguir para ambas as alturas iniciais e
pisoteadas:

AR (Altura Relativa) = altura das plantas sobreviventes nos sublotes
pisoteados x FC x 100% ÷ altura inicial do sublote pisoteado.
FC = média inicial de altura do sublote de controle ÷ média de altura
da vegetação sobrevivente.

Foi considerado também o peso do pedestre nas raias, cujo peso médio deve situar-se entre
70 e 80 kg (COLE, 1995b). Enquanto uma pessoa faz o experimento (pisoteio), outra fica
responsável por contar as passadas.

Fig. 2: Realização do pisoteio nas raias do sítio 3
(SOUZA et al, 2008).

Fig. 3: Medida da altura da vegetação dentro dos
sublotes do sítio 1 para cálculo da média de altura
da mesma (SOUZA et al, 2008).
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Apresentação e discussão dos resultados

Os números aqui apresentados, obtidos por Souza et al (2008) - sob orientação do
primeiro autor deste trabalho - após sete pisoteios experimentais mensais nos sítios 1, quatro
pisoteios no sítio 2 e seis pisoteios no sítio 3, mostram que nos sítios com cobertura vegetal
nativa predominante, os danos foram maiores, se comparados com o sítio cuja cobertura vegetal
predominante é composta por gramínea exótica (Fig. 4).
Os resultados do cálculo de cobertura relativa também apontam para a mesma direção,
sendo os seguintes:
Cálculo da cobertura relativa do sítio 1:
Fator de correção (FC): 14÷12 = 1,16 %
Cobertura relativa (CR):
Raia 1: CR = 0,3 X 1,16 X 100% ÷ 10 = 35 %
Raia 2: CR = 0,35 X 1,16 X 100% ÷ 9 = 45 %
Raia 3: CR = 0,4 X 1,16 X 100% ÷ 8 = 58 %
Raia 4: CR = 0,5 X 1,16 X 100% ÷ 8 = 72 %
Raia 5: CR = 0,7 X 1,16 X 100% ÷ 10 = 81 %
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Fig. 4: Percentual do grau de dano dos três sítios, após sete pisoteios no sítio 1 (extrato gramíneo e
herbáceo nativo), quatro pisoteios no sítio 2 (extrato gramíneo nativo) e seis pisoteios
no sítio 3 (extrato gramíneo exótico: Brachiaria Decumbens).

Este sítio de pisoteio experimental apresenta os danos expressivos, considerados pelos
presentes autores como oriundos de duas causas principais: o sítio foi pisoteado sete vezes e a
cobertura vegetal é mais frágil, composta de extrato herbáceo e gramíneo de baixa estatura. No
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entanto, demonstra com maior clareza os impactos causados pelo crescente pisoteio nas trilhas
daquela área do Parque.
Cálculo da cobertura relativa do sítio 2:
Fator de correção (FC): 9 ÷ 7 = 1,28 %
Cobertura relativa (CR):
Raia 1: CR = 0,6 X 1,28 X 100% ÷ 3 = 26 %
Raia 2: CR = 0,65 X 1,28 X 100% ÷ 2 = 39 %
Raia 3: CR = 0,75 X 1,28 X 100% ÷ 2 = 45 %
Raia 4: CR = 0,85 X 1,28 X 100% ÷ 3 = 34 %
Raia 5: CR = 0,9 X 1,28 X 100% ÷ 3 = 36 %
Neste sítio de pisoteio experimental também ocorreu degradação, ocasionando a redução
da cobertura vegetal, porém, com menor intensidade. Isso provavelmente ocorre devido a dois
aspectos: foi pisoteado apenas três vezes, e a vegetação predominante ocorre em touceiras, mais
resistentes ao pisoteio, resultando, assim, em maior resistência ao pisoteio e menor grau de
dano.
Cálculo da cobertura relativa do sítio 3:
Fator de correção (FC): 13 ÷ 12 = 1,08 %
Cobertura relativa (CR):
Raia 1: CR = 0,5 X 1,08 X 100% ÷ 8 = 68 %
Raia 2: CR = 0,6 X 1,08 X 100% ÷ 8 = 81 %
Raia 3: CR = 0,7 X 1,08 X 100% ÷ 9 = 84 %
Raia 4: CR = 0,75 X 1,08 X 100% ÷ 9 = 90 %
Raia 5: CR = 0,85 X 1,08 X 100% ÷ 10 = 92 %
No sítio 3 predomina a espécie gramínea exótica Brachiaria Decumbens, sendo a mais
resistente nos pontos amostrados. Isso provavelmente explica porque neste sítio foi onde mais
restou cobertura vegetal, mostrando maior resistência e resiliência ao pisoteio, quando
comparado aos sítios 1 (Fig. 5a, 5b, Fig. 6, Fig. 8) e 2 (Fig. 8).
No entanto a raia 5, onde foram efetuados 25 passos, houve perda pouco significativa,
restando ainda 92% de cobertura vegetal (Fig. 8).
Assim, observa-se que o pisoteio promove um forte impacto na vegetação de borda
das trilhas. Nesse sentido, há de se conscientizar os usuários de trilhas ecoturísticas, através
de programas de educação ambiental, sobre a necessidade de evitar ao máximo caminhar em
trilhas secundárias, paralelas à trilha principal, ou abrir atalhos para diminuir o percurso de
algum trecho da trilha, além do monitoramento e manutenção constante, evitando que os
usuários recreacionais ou ecoturistas se sintam encorajados a permanecer no leito original e
planejado da trilha.
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Fig. 5a - Cobertura vegetal do sítio 1 após três
meses de pisoteio (SOUZA et al, 2008).

Fig. 5b - Cobertura vegetal do sítio 1 após sete
meses de pisoteio (SOUZA et al, 2008).

Fig. 6: Sublote do sítio 1 - raia controle (SOUZA
et al, 2008).

Fig. 7: Sublote sítio 1 (raia 1 - 500 passos) após 7
pisoteios mensais (SOUZA et al, 2008).
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Fig. 8: Percentual de cobertura relativa de todos os sítios no final
dos períodos de pisoteio (SOUZA et al, 2008).
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Assim, os dados apresentados mostram que, quando comparados com trabalhos
realizados em outros países, o constante pisoteio promove perda significativa da vegetação
(COLE e MONZ, 2002; COLE, 1995a; COLE, 1995b; COLE e BAYFIELD, 1993; LEONARD
et al, 1985a; LEONARD et al, 1985b, DUFFEY, 1975), principalmente em extratos
vegetacionais de pequeno porte, cujos desdobramentos podem resultar em compactação e
consequente erosão do solo, podendo colocar em risco a integridade física do visitante, além de
acarretar diversos impactos ecológicos na área de influência das trilhas.
Agradecimentos: os autores agradecem a Fapemig pelo apoio financeiro e a
Administração do Parque Nacional da Serra do Cipó/ICMBio e o Uni-BH pelo apoio logístico.
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POTENCIALIDADES DE GEOTURISMO NA REGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO:
EXEMPLOS DE CAMPINA VERDE, PRATA, ITUIUTABA E INDIANÓPOLIS
Carlos Roberto A. Candeiro
Lilian Carla Moreira Bento
Silvio Carlos Rodrigues
Adelino A. Carvalho
Mirley Cristiane Mendes Alves
Introdução

O objetivo do presente capitulo é apresentar as pontecialidades geoturísticas em quatro
municípios do Triângulo Mineiro, assim como discutir o papel desta importante área de estudo
possa colaborar para o desenvolvimento regional. Há atualmente um grande crescimento da
atividade turística, com destaque para o segmento chamado de “turismo ecológico”, reflexo de
uma nova tendência mundial em as pessoas tentam fugir do estresse causado pelo caos urbano,
esquecer dos problemas, buscando contato com um meio ambiente natural sadio, harmônico,
autêntico, belo e que lhe provoque sensações de paz, contentamento, pertencimento,
direcionamento, conhecimento etc., sensações estas, na sua maioria, perdidas gradualmente com
a evolução da sociedade contemporânea.
Como consequência de uma maior demanda por áreas naturais geradas pelo turismo,
ocorre a diversificação dos segmentos turísticos, sendo o geoturismo um dos exemplos atuais,
tendo surgido a partir da década de 1990 como uma tentativa de valorização, divulgação e
entendimento de um aspecto da natureza muitas vezes negligenciado por outros segmentos
turísticos: o patrimônio geológico (BRILHA, 2005).
Relevante ressaltar que o patrimônio geológico é uma pequena parte representativa da
geodiversidade que apresenta valores significativos para a sociedade, sejam eles: intrínseco,
cultural, estético, econômico, científico e/ou funcional, sendo composto por um conjunto
abrangente e complexo de diversos tipos de patrimônio, tais como o geomorfológico,
petrológico, paleontológico, mineiro, tectônico, entre outros (LEITE DO NASCIMENTO;
RUCHKYS; MANTESSO-NETO, 2008).
Os municípios de Campina Verde, Indianópolis, Ituiutaba e Prata apresentam
características naturais singulares, com destaque para os seus patrimônios geológicos, o que
aponta para a potencialidade destes serem aproveitados pelo geoturismo, tais como cachoeiras,
corredeiras, morros testemunhos, sítios fossilíferos, entre outros.
Alguns trabalhos, como o de Portuguez (1999), têm demonstrado que a rede dos serviços
turísticos exerce importante impacto no contexto local e mesmo regional do ponto de vista
econômico e mesmo de resgate cultural. Um dos melhores exemplos de Geoturismo conhecido
no Triângulo Mineiro encontra-se no complexo paleontológico de Peirópolis, onde está o Museu
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dos Dinossauros e o Centro da Rede Nacional de Paleontologia, com uma sala de exposição de
animais do passado geológico, e na gruta de Palhares, que é a maior feição espeleológica em
arenito das Américas (CARDOSO; MORENO, 2003). Estas duas representativas áreas atraem
turistas de todo o Triângulo Mineiro e estados vizinhos a Minas Gerais, além de serem lócus de
pesquisas e atividades de ensino. De certa forma estas áreas possuem uma estrutura mínima para
o acesso e recebimento do turista.
A existência de patrimônio geológico nos municípios de Campina Verde, Ituiutaba,
Indianópolis e Prata representa um potencial turístico a ser explorado na região do Triângulo
Mineiro. Somado a este patrimônio geoturístico podemos adicionar a presença de importantes
construções com fachadas de traços arquitetônicos em estilo Neoclássico, Art décor, colonial e
mesmo gótica, apresentando uma beleza arquitetônica singular nas cidades de Campina Verde e
Ituiutaba observada pela primeira vez no presente estudo.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos utilizados para atingir os objetivos aqui propostos
foram três: revisão bibliográfica, trabalhos de campo e trabalhos de gabinete.
A revisão bibliográfica incluiu o levantamento, localização, leitura e fichamento de obras
pertinentes ao tema, de forma a se obter conceitos, explicações, modelos teóricos e
metodologias existentes sobre a temática aqui abordada.
Os trabalhos de campo foram realizados na área de estudo, localizando atrativos que
apresentassem potencial para o geoturismo, como quedas d‟água, sítios fossilíferos, corredeiras,
formas de relevo, entre outros de cunho cultural que venham proporcionar uma visita turística
mais rica, contemplando aspectos culturais e naturais.
E, por fim, os trabalhos de gabinete envolveram a análise, tratamento e integração dos
dados primários e secundários obtidos, gerando fotografias, mapas, entre outros, que
contribuíram para o entendimento e representação do objeto de estudo aqui apresentado.

Contextualização teórica
Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo – trinômio fundamental para a
conservação e divulgação do patrimônio geológico
Geodiversidade é um conceito que tem sua origem associada à Conferência de Malvern
sobre Conservação Geológica e Paisagística, ocorrida no Reino Unido em 1993 (SILVA, 2007).
Este termo engloba a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos
geradores de paisagens, rochas minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que
constituem a base para a vida na Terra (PATZAK, 2001).
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Nesse sentido, depreende-se que a geodiversidade está relacionada com a variedade de
ambientes, fenômenos, processos e elementos abióticos da Terra, evidenciando tempos passados
e atuais. É resultado da interação de diversos elementos como as rochas, o clima, os seres vivos,
entre outros, possibilitando o aparecimento de paisagens distintas em todo o mundo (BRILHA,
2005).
Nos dias atuais percebe-se um maior número de estudos voltados à valoração dos
elementos da geodiversidade, e isso acontece devido ao reconhecimento da importância da
mesma para a manutenção do planeta Terra e para a humanidade, sendo de suma importância o
desenvolvimento de ações voltadas para sua conservação/preservação. Brilha (2005, p. 32)
explica que estas ações só se justificam “[...] porque lhe é atribuído algum valor, seja ele
econômico, cultural, sentimental, ou outro”, fazendo com que o homem “[...] compreenda a
necessidade de conservar, minimizando os impactos e perdas de sua ação”.
O processo de patrimonialização tem correlação direta com a preocupação da sociedade
em conservar algum aspecto cultural e/ou ambiental e Fabre (1994, apud ZAOUAL, 2009, p.
70), analisando a questão sob a égide cultural conclui que “apesar de nossas sociedades se
definirem como modernas [...], elas são também sociedades de conservação. A febre patrimonial
crescente é a forma presente deste apego com o passado”.
A patrimonialização é, hoje, um recurso recorrente para a conservação de
símbolos e signos culturais, sejam eles monumentos ou objetos
aparentemente banais, cidades, sítios históricos, paisagens naturais, festas,
ritmos, crenças, modos de fazer, o savoir faire, seja um artesanato, um prato
típico ou uma técnica construtiva (PAES, 2009, p. 162).

O patrimônio geológico é formado pela associação de vários geossítios, estes devendo ser
compreendidos como,
[...] a ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade (afloramentos
quer em resultado da ação de processos naturais quer devido à intervenção
humana), bem delimitados geograficamente e que apresentem valor singular
do ponto de vista científico, pedagógico, cultural, turístico ou outro
(BRILHA, 2005, p. 52).

Um local para ser considerado como patrimônio geológico deve apresentar áreas que
possuam algum tipo de valor para a sociedade, sendo,
[...] constituído por georrecursos culturais, que são recursos não-renováveis
de índole cultural, que contribuem para o reconhecimento e interpretação dos
processos geológicos que modelaram o planeta Terra e que podem ser
caracterizados de acordo com o seu valor (científico, didático), pela sua
utilidade (científica, pedagógica, museológica, turística) e pela sua relevância
(local, regional, nacional e internacional) (MUNÕZ, 1988 apud LEITE DO
NASCIMENTO; RUCHKYS; MANTESSO-NETO, 2008, p. 11).

Apesar da sua grande importância, a geodiversidade está sujeita a diversas ameaças,
sendo o homem o seu principal agente modificador e destruidor. Na tentativa de reverter esse
quadro de vulnerabilidade têm sido criadas estratégias visando a conservação da geodiversidade.
A geoconservação, ramo da atividade científica “[...] tem como objetivo a caracterização,
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conservação e gestão do patrimônio geológico e processos naturais associados” (BRILHA,
2005, p. 53).
É importante ressaltar que não é objetivo da geoconservação a conservação de toda a
geodiversidade existente, mas sim todo o patrimônio geológico que apresente significativa
relevância, com o propósito de manter a evolução natural dos aspectos geológicos e
geomorfológicos (SHARPLES, 2002).
Para proceder a geoconservação é necessário estabelecer algumas estratégias, e estas “[...]
consistem na concretização de uma metodologia de trabalho que visa sistematizar as tarefas de
âmbito da conservação do Patrimônio Geológico de uma dada área” (BRILHA, 2005, p. 95),
adotando-se, “[...] por medidas de proteção e conservação de caráter legal, dotadas de figura
jurídica e suportadas por financiamento estatal e por ações de divulgação e sensibilização”
(VIEIRA; CUNHA, 2004, p. 13).
A conservação dos aspectos geológicos e geomorfológicos tem como aliado o
geoturismo, este sendo uma ótima oportunidade de promoção do patrimônio geológico,
sensibilizando o público geral para a importância de sua conservação (PATZAK, 2001).
O geoturismo pode promover a geoconservação e vice-versa, haja vista que ao
proporcionar aos turistas uma visão mais científica do que contemplativa da paisagem, o
geoturismo acaba por possibilitar a promoção da geoconservação e esta, por sua vez, é
ferramenta indispensável na conservação da geodiversidade mundial.
A geoconservação envolve, dessa forma, a conservação da natureza, e isso é influenciado
e influencia, de modo direto e indireto, no ordenamento do território através da criação de
políticas públicas, na educação, no geoturismo e na ciência.
O geoturismo deve ser entendido como
[...] a atividade do turismo com conotação geológica, ou seja, a visita
organizada e orientada a locais onde ocorrem recursos do meio físico
geológico que testemunham uma fase do passado ou da história da
origem e evolução do planeta Terra. Também se inclui, nesse
contexto, o conhecimento científico sobre a gênese da paisagem, os
processos envolvidos e os testemunhos registrados em rochas, solos e
relevos (SILVA; PERINOTTO, 2007, s.p.).
Pereira (2004), explica que essa valorização dos elementos abióticos da natureza pelo
geoturismo é importante, pois o substrato geológico é o aspecto mais relevante na evolução e
transformação da paisagem, o que está associado a natureza das rochas, a deformação tectônica
bem como a forma como elas respondem a determinadas condições climáticas.
Leite do Nascimento, Ruchkys e Mantesso-Neto (2008), também trabalham nessa
perspectiva de valorização dos aspectos abióticos, argumentando que estes constituem o
substrato de todo o planeta e também são eles que testemunharam e continuam testemunhando a
evolução geológica e geomorfológica da Terra.
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Vieira e Cunha (1994), bem como Boivin (1990), Dowling e Newsome ( 2006), Ruchkys
(2007), também veem as feições geomorfológicas e geológicas como atrativos principais do
geoturismo, estes estando implícitos no prefixo “geo” da palavra geoturismo.
Leite do Nascimento, Schobbenhaus e Medina (2009), explicam que o geoturismo tem
por objetivo preencher uma lacuna do ponto de vista da informação, possibilitando ao turista
não só contemplar as paisagens, como entender os processos geológicos e geomorfológicos
responsáveis por sua formação.
Se os objetivos do geoturismo não são meramente contemplativos e apresentam uma
finalidade didática, podemos associá-lo à educação ambiental. Esse é o posicionamento de
Geremia et al (2004) que afirmam que o geoturismo oportuniza a interpretação da herança
natural da paisagem mediante o contato com as particularidades geológicas e geomorfológicas
de cada lugar.
Nesse sentido, Reynard e Pralong (2004), frisam que o geoturismo é uma vertente do
turismo didático haja vista que possibilita a interpretação ambiental, a qual permite o diálogo e
compreensão dos sítios visitados.

Potencialidades turísticas da área de estudo

A nossa área de estudo engloba os municípios de Campina Verde, Indianópolis, Ituiutaba
e Prata (FIGURA 1), devido à riqueza do patrimônio geológico presente nestes locais, como
veremos a partir de agora.

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo.
Autor: SILVA, 2011.
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Campina Verde

O município de Campina Verde conta com uma população de 19.324 habitantes (IBGE,
2010). As atrações turísticas locais podem ser categorizadas como urbanas e rurais.
Tradicionalmente o município é conhecido na região do Triângulo Mineiro pelo seu carnaval,
que é um dos mais movimentados da região. No entanto, possui importantes atrativos com
potencial turístico. Abaixo citamos alguns deles:
Matriz Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. O prédio da Igreja Matriz de Campina
Verde, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa (FIGURA 2A-B) teve a sua construção no ano de
1941. O seu projeto arquitetônico, principalmente da sua nave, é em estilo gótico, de certa
forma muito conservador para esta época, cujo estilo em voga era o colonial (FIGURA 2).
Conjunto de casas em estilo art déco e colonial. Algumas construções com traços em
estilo Neoclássico e Art déco. Os traços Neoclássicos (FIGURA 2C) podem ser vistos nas
colunatas gregas presentes nas fachadas de algumas residências, assim como o frontão
encimado. Mesclado com o Neoclássico é possível ainda observar traços Art déco que possuem
um estilo geométrico na platibanda e janelas com linhas retas e cantos arredondados, típicos da
proposta da arquitetura Art déco (OLIVEIRA, 2001). A presença de cores é mais forte que na
arquitetura neoclássica, até por uma influência de tempos tão ecléticos, e o estilo Art déco são
encontrados mesclados nas fachadas de vários prédios da região central da cidade de Campina
Verde. A presença de traços de estilo Art déco, trazidos por italianos para o Brasil e Neoclássico
de influência francesa em prédios da cidade de Campina Verde é um pouco surpreendente, pois
este estilo foi raramente usado na zona rural, em sítios, quintas e áreas bucólicas de pequenas
cidades, já que este estilo caracterizou-se essencialmente como um estilo cosmopolita, presente
em grandes cidades nas primeiras décadas do século passado (CHANDLER, 1988).
Sítios fossilíferos. Localidades fossilíferas (FIGURA 2D) ocorrentes em arenitos de
granulação fina e média com precipitação de calcita e ocasionalmente níveis de lamitos
apresentando

tonalidade

avermelhada

da

Formação

Adamantina

do

Grupo

Bauru

(FERNANDES; COIMBRA, 1996). Nestes afloramentos tem sido reportada a ocorrência de
restos de crocodiliformes, dinossauros e outros restos indeterminados de vertebrados do
Cretáceo Superior (último período dos dinossauros).
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Figura 2. (A), Matriz Nossa Senhora da Medalha Milagrosa; (B) interior da igreja; (C) casa com traços no
estilo Neoclássico; (D) afloramento da Formação Marília.
Fotos de A, B, C/Mirley Cristiane Mendes Alves, outubro 2011; Fotos D/Roberto Candeiro, agosto/2011.

Ituiutaba
O município de Ituiutaba é o maior da região denominada informalmente “Pontal do
Triângulo Mineiro”, com 97.171 habitantes (IBGE,2010). Do ponto de vista turístico este
município apresenta grande potencial, já que possui patrimônios urbanos e rurais com grande
potencial turístico, pois há inúmeros prédios públicos, privados e, até mesmo, fazendas. O
Geoturismo também apresenta grandes possibilidades, já que alguns rios e outras feições
geomorfológicas podem ser utilizados para fins de contemplação e educação ambiental. Abaixo
apresentamos dois desses importantes patrimônios de Ituiutaba:
Museu Antropológico de Ituiutaba. Construção em estilo colonial (FIGURA 3A) com
portas e janelas grandes e o teto de madeira, assim como parte de seu piso. A sua história teve
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início em 1913 com a criação da Santa Casa de Vila Platina, também conhecida como Casa da
Misericórdia, mantida pela Sociedade São Vicente de Paula. Depois disso, em 1930, época da
Revolução de 30, funcionou como sede do batalhão dos voluntários ituiutabanos denominados
Tropeiros da Liberdade.
A partir de 1934 passou a funcionar parcialmente como hospital, e em 1946 foi
inaugurada a Santa Casa e Hospital São José sob a responsabilidade das Irmãs de Caridade
Tolstoi Cardoso, funcionando neste prédio até 1972. Após essa data passou a funcionar em uma
nova sede que fora construída ao lado. Assim, o prédio onde hoje é o museu, funcionava como
um anexo da Santa Casa e servia de necrotério, situação que permaneceu até 1980. Depois, o
prédio ficou abandonado por muitos anos, quando em 1996 foi reformado por meio de um
convênio com o Ministério da Cultura.
Em 1997 foi transformado em Casa da Cultura Altair Alves Ferreira, e em 1999 foi
tombado pelo Decreto Municipal nº 4.519 de 16 de abril de 1999, como Patrimônio Histórico
Municipal. Como Casa da Cultura funcionou até 2006, tendo o prédio todo restaurado e
transformado em Museu no ano de 2007, se utilizando da antropologia para o estudo do povo
tijucano. Desta forma instaurou-se com a sigla Musai – Museu Antropológico de Ituiutaba.
Corredeiras do rio da Prata. As corredeiras estão geologicamente inseridas em uma área
denominada por rochas vulcânicas da Formação Serra Geral (Grupo São Bento, Bacia do
Paraná), sendo constituída essencialmente por rochas cuja drenagem está encaixada nas fendas
de basaltos. Estas corredeiras estão localizadas no rio da Prata, principal afluente do rio Tijuco
(FIGURA 3B), cortando as áreas dos municípios de Prata, onde é a sua nascente, Campina
Verde, Ituiutaba, Gurinhatã, Santa Vitória e Ipiaçu.

Figura 3. (A) Museu Antropológico de Ituiutaba; (B) corredeiras em basalto do rio da Prata.
Fotos de A, /Mirley Cristiane Mendes Alves, setembro/ 2011; Fotos D/Diego Sullivan, agosto/2011.
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Prata
O município de Prata é um dos mais antigos do “Pontal do Triângulo Mineiro”, com uma
população de 25.805 habitantes (IBGE, 2010) apresentando, principalmente na zona rural,
importantes feições geomorfológicas e geológicas de grande interesse turístico. Estas, em
conjunto com alguns prédios na sede do município podem vir a ser atrativos turísticos.
Apresentamos aqui algumas destas potenciais áreas de interesse:
Morro do Chapéu. A feição geomorfológica denominada Morro do Chapéu (FIGURA
4A) é representada por uma estrutura de um morro testemunho constituído por arenitos da
Formação Adamantina (Grupo Bauru) (BATEZELLI; GOMES; PERINOTTO, 2005). A base
desta estrutura apresenta acúmulo de litosolo de gênese relacionada à Formação Adamantina,
onde se encontra instalada uma vegetação do tipo Cerrado. A parte superior do Morro do
Chapéu é constituída de vegetação de cerrado strictu sensu.
Sítios fossilíferos. Localidade fossilífera (FIGURA 4B) de onde foi descrito um dos
melhores registros de restos fósseis de dinossauros, Maxakalisaurus topai, um herbívoro do
Triângulo Mineiro. A unidade geológica onde se encontra os restos deste dinossauro e outros
restos de vertebrados (tartarugas, crocodiliformes, dinossauros) é conhecida como Formação
Adamantina, constituída de arenitos de granulação fina e media, com níveis de lamitos
apresentando tonalidade avermelhada (GOLDBERG; GARCIA, 2000).

Figura 4. (A) vista do morro do Chapéu; (B) afloramento fossilífero na Serra da Boa Vista.
Fotos de A, B, Diego Alves, outubro 2011.
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Indianópolis

Em Indianópolis, município mineiro com cerca de 6.190 habitantes, os principais
atrativos geoturísticos são as quedas d‟água. Em 2010 foi publicada uma dissertação sobre o
potencial geoturístico das quedas d‟água de Indianópolis, trabalho que identificou e mapeou 20
quedas neste município.
De acordo com Bento (2010), cuja tese foi comprovada com os trabalhos de campo, as
quedas d‟água de Indianópolis apresentam grande beleza cênica e a maioria está inserida em
áreas ainda preservadas, suscitando a possibilidade de uma visita que agregue o entendimento
dos aspectos abióticos e bióticos.
Realidade encontrada na teoria de Gunn que sinaliza para o aproveitamento integrado dos
recursos turísticos, pois,
[...] aparecem, de modo geral, associados em determinado espaço geográfico,
embora possa haver predomínio de um deles sobre os demais como principal
atrativo para os turistas. Isso é importante como um fator para incrementar a
visitação, pois dificilmente haverá lugares que não contem com vários
recursos utilizáveis e que contribuirão para melhorar a experiência turística,
aumentando a estadia e o consumo dos turistas (GUNN, 1988 apud
AGUIAR; DIAS, 2002, p. 59).

No caso de Indianópolis, é pertinente salientar que as quedas d‟água encontradas no
município são ainda potenciais e não produtos turísticos. Para que elas possam ser aproveitadas
turisticamente é preciso sejam inseridas em um projeto de planejamento turístico, visando a sua
gestão e exploração ordenadas, de forma que estes locais de grande beleza cênica e importância
geocientífica e ecológica sejam conservados, e o geoturismo, entre outros segmentos turísticos,
possa se transformar em um instrumento de geoconservação.
Menciona-se ainda a necessidade de envolvimento da população local nesse processo de
planejamento turístico, principalmente a população rural que possui quedas em suas
propriedades, contribuindo, a longo prazo, para a melhoria da qualidade de vida de todos os
envolvidos.
É preciso que o poder público local envolva a comunidade, criando programas de
capacitação e, principalmente, educando, conscientizando e motivando-a a investir neste
segmento, o que em concomitância com outras atividades desenvolvidas possa agregar ainda
mais renda às famílias, o que não deixa de ser um forte estímulo para a busca da conservação e
preservação destas áreas.
Em seu trabalho sobre relevância e uso do patrimônio geomorfológico em Portugal, Silva
e Pereira (2009, p. 277), reforçam a proposta acima, afirmando que “o turismo é uma mais-valia
para qualquer região [...] e a rentabilização dos vastos recursos ambientais e patrimoniais
contemplando a vertente turística é [...] um dos eixos de intervenção para a promoção do
desenvolvimento local”.
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A seguir apresentamos o mapa desenvolvido por Bento (2010) com a localização das
quedas no município (FIGURA 5):

Figura 5. Localização das quedas d‟água de Indianópolis
Fonte: Bento, 2010, p. 94.
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Considerações

A existência de localidades com potencial de Geoturismo e turismo urbano em cidades do
Triângulo Mineiro abre inúmeras possibilidades. O propósito deste capítulo é apresentar alguns
exemplos de paisagens naturais, localidades fossilíferas e arquitetônicas de quatro cidades:
Campina Verde, Ituiutaba, Prata e Indianópolis, e apontar ações que organizem e fomentem o
desenvolvimento turístico sustentável nestes municípios, que são:
(1) Criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA nas regiões do Morro do Chapéu e
corredeiras do rio da Prata e outras áreas de interesse ambiental em Campina Verde,
Indianópolis, Ituiutaba e Prata;
(2) levantamento dos patrimônios geológicos e paleontológicos pelas prefeituras dos municípios
supra citados;
(3) criação de um centro de atendimento ao turista;
(4) treinamento de guias turísticos locais, sendo que os seus nomes e dados (ex., telefone,
endereços) ficarão registrados com seus respectivos contatos nos centros de atendimento ao
turismo municipal ou secretarias de cultura;
(5) divulgação (folders, cartazes,...);
(6) levantamento da infraestrutura disponível em cada município que apoie o recebimento de
turistas;
(7) divulgação em aeroportos, rodoviárias, universidades, centro de convenções turísticas da
América do Sul;
(8) criação de um site para os quatro municípios;
(9) estabelecimento de um fórum (encontro) dos gestores de turismo regional, realizado
periodicamente em municípios do Triângulo Mineiro.
Além das áreas de interesses turísticos citadas anteriormente pode-se somar a estas, outras
localidades. Em Campina Verde há outras áreas que apresentam potencial de interesse turístico,
tais como: (1) o antigo Colégio das Freiras (Educandário Campina Verde); (2) o Colégio dos
Padres; (3) a Praça da Igreja da Matriz Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, onde são
realizadas festas religiosas; (4) o Cinema, uma construção em estilo colonial que se encontra em
processo de tombamento, onde, nas proximidades há um espaço verde para trilhas ecológicas;
além de outras áreas de importância Geoturística como a (6) Cachoeirinha Rio Verde e a
Cachoeira Cascavel.
Em Ituiutaba podemos citar os Bens Tombados, além do: (1) o Museu Antropológico de
Ituiutaba; (2) a Ponte Velha do Rio Tijuco, também conhecida como Ponte Raul Soares; (3) a
Usina do Salto do Moraes; (4) a Escola Estadual João Pinheiro; (5) o Parque do Goiabal, este,
como Patrimônio Natural Municipal; (6) a Praça Cônego Ângelo; (7) a Selaria do Capitão; (8)
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as Panelas Indígenas; (9) e a Irmandade de São Benedito, além dos pontos já identificados dos
sítios arqueológicos nas proximidades do Rio Tijuco e do Ribeirão São Lourenço.
No município de Prata encontra-se também um representativo patrimônio de potencial
geoturístico: (1) a Serra da Boa Vista, que é constituída por sedimentos do Grupo Bauru e
apresenta vegetação de cerrado com certo grau de preservação, além de possuir em seus
paredões, pinturas rupestres; (2) o Morrinho, com seu mirante localizado na Serra Seio de
Moça, a aproximadamente 4 km do centro da cidade, onde está a estátua de Nossa Senhora do
Carmo; (3) as cachoeiras em basalto e arenitos no rio da Prata e Tijuco.
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A GESTÃO AMBIENTAL NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO ESPAÇO RURAL DE
SANTA CATARINA, REGIÃO SUL, BRASIL.

Marlene Huebes Novaes

Introdução

A crescente necessidade da população dos centros urbanos por lazer em contato com a
natureza, para recuperação do desgaste provocado pelo cotidiano, leva um segmento de
demanda a descansar nos empreendimentos localizados no espaço rural.
Joaquim (1999) diz que o desenvolvimento do espaço rural, passa pela diversificação de
suas atividades, incluindo o triângulo agricultura, ambiente e turismo. Ou seja, uma
multifuncionalidade que além das atividades agrárias tradicionais, desempenha ainda funções
ambientais, respondendo à expectativas sociais cada vez mais amplas e articuladas. O espaço
das atividades agrárias tradicionais de outrora, apresenta um cenário que não é só agrícola,
pecuário ou florestal. Atualmente verificam-se várias funções: a das pequenas propriedades
rurais, dos campos e fazendas, dos visitantes e turistas. Evidenciam-se diferentes relações de
produção, trabalho e rotinas que devem incluir o desempenho das funções ambientais.
A perspectiva do desenvolvimento do turismo no espaço rural, aliado à valorização do
potencial das localidades, revelado nos atrativos naturais e culturais é apontada por autores
como Cristóvão (2000) e Cavaco (1995), como possibilidades de diversificação. Nas diferentes
regiões turísticas de Santa Catarina, o passado e o presente dialogam freqüentemente,
emergindo cenários e realidades a serem mapeadas em sua diversificação e diferentes estágios,
incluindo modelos de gestão voltados para o turismo sustentável.
O Estado de Santa Catarina, localizado na região sul do Brasil, com 293 municípios,
divididos em nove regiões turísticas, com limites territoriais que reproduzem afinidades
geográficas, econômicas e histórico-culturais. Muitos desses municípios são considerados
destinos turísticos, destacando-se na prática do ecoturismo, turismo de eventos e negócios,
turismo cultural, de aventura, sol e praia e o turismo rural. Muitos são destinos turísticos rurais
que preservam a história e os costumes dos nativos e colonizadores com o seu legado visível na
arquitetura, culinária, no folclore e nas festas.
Na análise do desenvolvimento do turismo no espaço rural, percebe-se que a oferta de
turismo rural nem sempre apresenta as características apontadas por Crosby et al (1993), ou
seja, que este segmento deve harmonizar os interesses do meio ambiente, comunidade local e
turismo, conjugando o desenvolvimento da atividade turística aos elementos naturais e
ecológicos, sócio-culturais e econômicos.
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Por isso, a qualidade ambiental torna-se um elemento fundamental para a
sustentabilidade dos empreendimentos rurais, melhoria das condições de vida das populações
receptoras e a qualidade do tempo livre. As questões ambientais são questões de qualidade de
vida e, como tal, fazem parte de uma tendência social global referente à manutenção da saúde.
A necessidade de produtos e espaços sustentáveis, consciência do consumidor preferindo
produtos naturais e atividades em espaços rurais são, portanto, os maiores argumentos a favor
de ações de gestão ambiental, servindo também como um fator de competitividade.
Os hotéis, pousadas e refúgios ecológicos que fazem parte da Associação Hotéis Roteiros
do Charme, alguns localizados em espaços rurais, servem de exemplo na adoção de posturas
ambientais contidas num Código de Ética e de Conduta Ambiental, que procura um objetivo
comum e não o conflito entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico.
Os hotéis pertencentes a essa Associação agem com compromisso social e são benchmarks de
práticas sustentáveis na hotelaria. Kutuchian (2011) destaca que esse projeto de meio ambiente
é o único case brasileiro mostrado no novo site da Global Partnership on Sustainable Tourism,
fórum internacional liderado pela UNEP, agência ambiental da ONU, dedicado ao turismo
sustentável.
Um exemplo é a Rede Hoteleira Internacional Hyatt, que no ano de 2008 iniciou um
programa chamado “Green Team”, onde seria montado um grupo de pessoas engajadas em cada
empreendimento que trabalham para atingir metas voltadas ao meio ambiente. E em São Paulo,
no Hotel Hyatt, surgiu o Hyatt Earth, colaboradores que estavam ligados diretamente à
preservação e conservação do meio ambiente. (Diego, 2011)
Callenbach, et al. (2001), registram que o exemplo mais importante da mudança de
expansão para conservação, de quantidade para qualidade é a mudança nos critérios
fundamentais de “sucesso”, do crescimento econômico para a consciência ecológica. A
administração de empresas, com consciência ecológica, não inclui a restrição do crescimento
econômico, mas introduz a sustentabilidade como critério fundamental de todas as atividades de
negócios.
Algumas linhas de ação definem a percepção e responsabilidade ambientais das
empresas, influindo nas suas funções e estruturas internas. Para Cavalcanti (2001), a função
ambiental na empresa tem por atividade/ responsabilidade controlar a performance interna e
externa da regulação ambiental, por meio de: capacitação e informação das pessoas; mensuração
das emissões do lixo, dos produtos e processos nocivos; elaboração de planos de emergência;
contato com a comunidade (órgãos governamentais, vizinhança, entidades ambientalistas e
públicos em geral); e influenciar a estratégia política da empresa desde o lançamento de uma
nova planta, produto e/ou serviço.
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Desta forma as empresas hoteleiras vêm demonstrando um crescente interesse em
melhorar seu desempenho ambiental, muitas vezes independente do interesse e necessidade de
certificação por normas ambientais da ISO.
As empresas adaptadas aos novos tempos, terão vantagens competitivas, já que a
preocupação ambiental é vista como fator estratégico de competitividade, enquanto outra
variável de sucesso nos negócios.
O presente capítulo tem como objetivo identificar as práticas de gestão ambiental
adotadas nos meios de hospedagem do espaço rural de Santa Catarina e indicar algumas
proposições de gestão para garantir um efetivo gerenciamento e melhorias ambientais nos
referidos meios de hospedagem, principalmente como comprometimento ambiental agregando
ainda a estratégia de diferencial mercadológico de competitividade.
Os conceitos de sustentabilidade e preservação ambientais vêm se difundindo e
consolidando, as empresas estão buscando desenvolver processos de produção apropriados a
essa realidade. Conforme Lamprecht e Ricci (2001), as chamadas tecnologias limpas já são
realidade em muitas áreas e, gradativamente, tenderão a disseminar-se mais intensamente,
inclusive nos campos do turismo e hotelaria,
A metodologia utilizada na pesquisa, foi de caráter exploratório, com foco principal na
descoberta dos procedimentos e iniciativas de gestão ambiental dos meios de hospedagem do
espaço rural de Santa Catarina. A pesquisa sobre a análise dos resultados foi um estudo de caso,
entendido por Yin (2005, p.27) como “uma estratégia escolhida ao se examinarem
acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular os comportamentos
relevantes”.

Gestão ambiental e o diferencial mercadológico: percepções teóricas.

Os documentos internacionais voltados para o desenvolvimento sustentável, como a
Declaração de Cocoyoc, Agenda 21, PNUMA, Relatório Nosso Futuro Comum, Carta da Terra,
entre outros, recomendam políticas ambientais, planejamento e gestão ambiental participativa,
significando produção do espaço com incorporação da dimensão ambiental.
Neste sentido, Nahuz (1995), colabora dizendo que a gestão ambiental é um conjunto dos
aspectos da função geral de gerenciamento de uma organização (inclusive o planejamento),
necessário para desenvolver, alcançar, implementar e manter a política e os objetivos ambientais
de um equipamento.
Na definição advinda da norma NBR ISO 14001 (2004), o sistema de gestão ambiental “é
a parte do sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para
desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental”.
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Ao ser utilizada como estratégia de mercado, a gestão ambiental abrange novos
mercados, fortalece a imagem da empresa, reduz os custos operacionais, melhora o desempenho
da empresa, reduz os riscos da atividade, criando-se assim, um diferencial competitivo, para que
as instituições garantam sua sobrevivência no mercado (Kinlaw, 1997; Andrade, Tachizawa e
Carvalho, 2000).
Logo, o segmento hoteleiro, transforma-se ao agregar o paradigma ambiental, nas
experiências e procedimentos usados em diferentes programas de gestão comprometida com os
melhoramentos ecológicos, ações e planos de melhoria ambiental permanentes.
Esta deve ser uma atitude visível em procedimentos ambientalmente corretos agregando
“negócios” num mundo cada vez mais “verde”, fazendo com que o caráter ambiental se torne
um diferencial competitivo, ao mesmo tempo em que atende às exigências de uma fatia de
mercado que aumenta continuadamente.
No Relatório Brasil (2008, p.51) sobre o estudo da competitividade dos destinos turísticos
a competitividade é definida como “a capacidade da organização de um país de acumular e
combinar novos recursos e formatos organizacionais, para gerar fontes adicionais”.
Complementa dizendo que é “a capacidade crescente de gerar negócios nas atividades
relacionadas com o setor do turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista uma
experiência positiva”.
Os autores Gohr, Moretto Neto e Santana (2002), fazem referência às principais
transformações do setor turístico ligados à globalização da economia, avanços tecnológicos,
mudanças nas condições de oferta e demanda e aos problemas ambientais. Assim destacam a
imagem de respeito com a natureza como uma importante estratégia para os meios de
hospedagem, tentando compatibilizar benefícios econômicos e conservação do entorno. O que
obriga os meios de hospedagem a perseguir constantemente a competitividade no sentido de
conservar ou ampliar uma posição no mercado, sob pena de se extinguir devido à superioridade
do concorrente. Os meios de hospedagem devem criar vantagens garantindo o seu crescimento
e sustentabilidade.
O processo criativo de transformação do meio com a ajuda de técnicas ecologicamente
prudentes, concebidas em função das suas potencialidades, impede o desperdício de recursos,
cuidando para que estes sejam empregados na satisfação das necessidades da sociedade, dada a
diversidade dos meios naturais e dos contextos culturais e não restrito apenas à introdução de
tecnologias limpas, mas sim de soluções amplas, adequadas, integradas e eficazes do ponto de
vista ambiental e social.
Tachizawa e Faria (2002), apresentam algumas questões relativas à gestão e
responsabilidade ambiental, relacionadas ao aumento da qualidade e competitividade;
atendimento ao consumidor com preocupações ambientais; à comunidade e às pressões de Ongs
ambientalistas. Enfim, estar em conformidade com a política ambiental da empresa além de
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melhorar a imagem perante o mercado. Tratando da responsabilidade social e ambiental, esses
autores enfatizam a relação direta com o conceito de efetividade enquanto capacidade de
cumprir as metas do desenvolvimento econômico-social. A efetividade está vinculada à
satisfação da sociedade com o atendimento das demandas sociais, econômicas culturais e
naturais. Portanto uma organização é efetiva e, no caso dos meios de hospedagem no espaço
rural, quando mantêm uma postura ambientalmente responsável. Ainda é preciso reforçar a
lucratividade no cumprimento de questões ambientais, o crescimento mundial dos movimentos
ambientalistas, a valorização de práticas ambientais e o faturamento dependente direto dos
consumidores que darão preferência aos produtos e serviços ecologicamente corretos.
Para Enz e Siguaw (1999), os meios de hospedagem precisam agir proativamente para
garantir sua competitividade, agregando valor ao serviço ofertado e assegurando a
sustentabilidade.
De acordo com Backer (1998) apud Dreher (2004), tudo indica, pelas necessidades
mercadológicas, que a questão ambiental fará parte, em curto prazo, das responsabilidades de
gestores, sejam quais forem os setores econômicos e sociais. Assim a necessidade de produtos e
espaços sustentáveis e a consciência do consumidor serão os maiores argumentos a favor de
programas de gestão ambiental, até para atraindo o mercado mais consciente.
Tratando especificamente sobre unidades produtivas rurais no Estado de São Paulo,
Esteves (2004), realizou um estudo sobre a sustentabilidade do turismo rural, dentro das
dimensões econômicas, sociais, ambientais e culturais, concluiu que apesar de variar bastante de
uma unidade produtiva rural para outra, existe uma preocupação ambiental, fato que indica uma
tendência favorável, devido à valorização dos aspectos voltados para preservação ambiental.
A gestão ambiental na hotelaria pode ser implementada adotando-se tarefas ou
procedimentos específicos a cada processo do hotel. Como ponto comum destaca-se o
desperdício que deve ser definitivamente abolido, evidenciando à reutilização ou readaptação de
produtos, para que se tornem recarregáveis ou reaproveitados.
O processo de sensibilização e conscientização dos membros deve ser sistemático e
contínuo, pois visa mudanças de atitudes, onde a cultura do desperdício dá lugar à
racionalização dos recursos. Através dessa atitude, disseminada em todos os setores produtivos
e instituições, se alcançará um desenvolvimento menos danoso aos habitantes do planeta.
Utilizando-se do paradigma ambiental para transformar atitudes nas empresas será uma das
soluções para a busca de uma realidade menos cruel para todos.
Logo a transição na conduta empresarial reflete-se na adoção de uma postura
ambientalmente coerente. Essa conduta tem sido influenciada pelas diversas contingências
acima citadas, mas também pelo aumento das regulamentações ambientais e necessidade de agir
proativamente para alcançar novos nichos de mercado.
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Abreu (2001), alerta para o advento de um novo tipo de hóspede: “os ilustres hóspedes
verdes” que dão título à sua obra. Esse tipo de hóspede, atento à necessidade da prática de um
turismo mais sustentável, vem mudando sua atitude em relação ao meio ambiente e exigindo
práticas ambientalmente saudáveis no âmbito dos meios de hospedagem. Além disso, os
cuidados com o meio ambiente acabam sendo um fator decisivo para a escolha entre um ou
outro hotel.
Desponta, nesse contexto, segundo Layrargues (2000) o consumidor verde, cujo poder de
escolha do produto incide além da questão qualidade e preço, na variável do meio ambiente. A
determinação da escolha de um produto agora vai além da relação qualidade e preço, pois este
precisa ser ambientalmente correto, sem prejudicar o ambiente em nenhuma etapa do ciclo de
vida.
O interesse pelo diferencial competitivo é capaz de unir pessoas, modificando os
processos de gestão. Souza (2008) diz que a competitividade é a adoção de novos modelos de
gestão, incluindo-se a ambiental, para que a empresa possa responder, rapidamente, a uma
alteração na demanda ou nos custos e, ao mesmo tempo, desenvolver a qualidade.
Deste modo, ao ser utilizada como estratégia de mercado, a gestão ambiental abrange
novos segmentos, fortalece a imagem ecológica, reduz os custos operacionais, melhora o
desempenho das atividades, reduz os riscos, e cria assim, um diferencial competitivo, para os
meios de hospedagem no espaço rural. Com base nesses pressupostos, considera-se que a gestão
dos meios de hospedagem, também os do espaço rural, deve demonstrar atitudes responsáveis
na redução dos impactos ambientais, portanto, adotando uma conduta voltada para o equilíbrio
do ambiente. Dessa maneira, a responsabilidade ambiental torna-se, também, um importante
instrumento gerencial para dar condições de competitividade às organizações de qualquer
segmento do turismo e da hotelaria.

Gestão ambiental no espaço rural: análise do cenário catarinense

O aumento da consciência ambiental vem apresentando um novo segmento de mercado
composto por consumidores com atitudes positivas em relação aos produtos ambientalmente
comprometidos ou mesmo com a adoção de ética ambiental no consumo. Os conceitos de
sustentabilidade e preservação ambiental, cada vez mais, difundidos fazem com que empresas
como os meios de hospedagem desenvolvam processos de produção mais apropriados a essa
realidade de ecológica. A tendência é de que a intensificação do debate em torno das questões
ambientais, interfira no comportamento dos proprietários ou gerentes dos meios de hospedagem
no espaço rural.
O surgimento da consciência e sensibilização da sociedade fará com que surjam novos
produtos turísticos que integrem valores ambientalmente ecológicos o que remeterá às
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mudanças de comportamento dos prestadores de serviços no espaço rural. O aumento da
consciência ambiental vem apresentando um novo segmento do mercado composto por
consumidores com atitudes positivas em relação aos produtos ambientalmente comprometidos
interferindo na transformação dos processos de gestão nos meios de hospedagem também como
estratégia de competitividade, não só nos grandes centros urbanos como também no espaço
rural.
Estudos realizados nesta temática e experiências adotadas em relação à gestão ambiental,
revelam que com criatividade equipamentos hoteleiros, conseguiram com pouco investimento,
grandes alterações nos resultados, agregando valor interno e externo pelo uso de medidas
ambientais.
Nesta discussão, por um lado, pretende-se buscar a mudança de uma postura reativa que
ainda marca o modelo de gestão. Por outro lado, chamar atenção para a responsabilidade dos
órgãos públicos, quanto ao ordenamento, normalização, legislação e fiscalização, já que existe a
regulamentação que disponibiliza instrumentos ao poder público para implementação da política
de desenvolvimento, o que afeta também o espaço rural.
Novaes (2007), destaca o baixo comprometimento na adoção de práticas de gestão
ambiental, nos meios de hospedagem do espaço rural de Santa Catarina, quanto tratamento de
resíduos líquidos e sólidos, economia de água, energia, controle da qualidade das águas,
educação ambiental, entre outras variáveis. Assim as atividades de comprometimento com a
gestão ambiental, salvo um ou outro equipamento, estão apenas iniciando.
A pesquisa revelou que a coleta seletiva de lixo, acontece em 46,3% dos meios de
hospedagem do espaço rural. O que revela preocupação, pois com a tendência de aumento do
turismo em áreas naturais, crescerá o volume de resíduos. A associação do consumo à qualidade
de vida representa um dos valores de fundamental importância para a questão ambiental. A
principal alternativa está na adoção de programas de coleta seletiva e Reciclagem, como esforço
para diminuir os resíduos. Quando a população fica ciente do seu poder ou dever de separar o
lixo, passa a contribuir ativamente com programas desta natureza. Com isso, haverá uma
diminuição de materiais outrora destinados ao aterro sanitário e maior economia de recursos. O
desenvolvimento dos programas de educação ambiental, implantado pelos órgãos públicos e
outras organizações seria uma estratégia para diminuição dos resíduos.
Na pesquisa de Novaes (2007), a educação ambiental com hóspedes e funcionários, teve
pouca representação (19,5%), mas tende a aumentar em função dos movimentos ambientais
para a construção de um mundo socialmente justo e ecologicamente equilibrado.
O tratamento de esgoto e o reaproveitamento de lixo orgânico, somado, representou
26,8%. Destaca-se que a questão ambiental não se restringe aos problemas de poluição gerado
na saída do processo, mas sim à operação por completo, dos serviços de hospedagem. Logo, é
preciso ter clareza de suas operações, de entradas (água, energia e matéria-prima) e das saídas
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(produtos resultantes das atividades diárias). Os processos de gestão ambiental são
economicamente viáveis e convergem para a sustentabilidade, garantindo economia de energia
e de matérias-primas, redução da poluição do subsolo, solo, água e do ar.
Outros indicadores pesquisados nos meios de hospedagem como: alternativas de geração
de energia em 14,6%; trabalho educativo junto às escolas (14.6%); preservação de trilhas
ecológicas em 12,1% , indicam a necessidade de conscientização e exigências dos órgãos de
regulação. A Região do Vale do Itajaí apresentou, na referida pesquisa, maiores contribuições
quanto ao comprometimento com a

gestão ambiental. Reforçando a importância do

envolvimento integrado de ações e agentes na direção da sensibilização ambiental. De Conto
(2005), recomenda desenvolver o programa como um instrumento de difusão de conceitos
práticos de responsabilidade ambiental, promovendo ações que envolvam todo o empresariado
dos meios de hospedagem rural, a comunidade, o poder público, os fornecedores, os
funcionários e, principalmente, os hóspedes.

As práticas ambientais realizadas nos

equipamentos de hospedagem do espaço rural de Santa Catarina ainda são relativamente
limitadas, o que denota preocupação em relação à preservação do patrimônio ambiental. Os
meios de hospedagem no espaço rural utilizam os recursos naturais e, ao se utilizarem deles,
contribuem para a redução dos mesmos, o que passa a ser representativo

nos impactos

ambientais decorrentes do lixo gerado, do uso dos diferentes equipamentos e utensílios, dos
produtos orgânicos e químicos de uso diário, dos efluentes lançados nos rios, entre outros.
Os demais indicadores ambientais foram de pouca representatividade apesar da tendência
de alterações positivas resultantes do trabalho educativo nas escolas, reaproveitamento do lixo
orgânico, preservação de sambaquis e sítios arqueológicos, qualidade do solo para plantio.
Na análise dos resultados gerais da referida pesquisa, confirma-se o baixo
comprometimento com a adoção de práticas de gestão ambiental nos meios de hospedagem do
espaço rural de Santa Catarina. Tal resultado é influenciado pela cultura da organização, fator
essencial para a efetividade da implantação de medidas que visam aprimorar a conduta dos
meios de hospedagem no que diz respeito à gestão ambiental.
É possível inferir que o turismo no espaço rural catarinense não pode ser considerado de
atitudes e hábitos preservacionistas, na sua totalidade. Ainda apresenta-se como um consumidor
das paisagens, algumas vezes um instrumento de descaracterização das comunidades anfitriãs e
sua cultura e causador de impactos no ambiente natural. O homem ainda é o principal agente a
desrespeitar as regras que levam à estabilidade do ecossistema. As atividades do turismo rural
necessitam de políticas específicas no que diz respeito à gestão ambiental e responsabilidade
sócio-ambiental, na perspectiva de alcançar as vertentes de crescimento econômico, equidade
social e equilíbrio ecológico. Quanto à gestão dos meios de hospedagem do espaço rural de
Santa Catarina, as práticas ambientais de certo modo bastante incipientes, ainda exigem
programas de educação ambiental, para utilizarem de tecnologias limpas e de novas formas de
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gerir os meios de hospedagem de modo a minimizar os desperdícios e racionalizar o uso dos
recursos naturais.

Considerações finais

Muito embora, as discussões sobre as questões ambientais venham se intensificando, na
prática, investimentos em projetos e ações precisam ocorrer para o avanço da conscientização
nos meios de hospedagem do espaço rural de Santa Catarina. Usando de comprometimento
ambiental, serão multiplicadores da preservação, com influência no entorno, não desperdiçando,
reutilizando materiais, separando-os nos serviços oferecidos aos turistas, demonstrando ser
equipamento, não apenas de hospedagem, mas também de educação ambiental.
As recomendações para adoção de um modelo de gestão ambiental para os meios de
hospedagem do espaço rural, não pretendem indicar, necessariamente, a implantação da série de
normas ISO- NBR 14001, mas tão somente, ações e atitudes comprometidas com
gerenciamento ecológico relacionado ao abastecimento e uso da água, energia elétrica, rede
sanitária, tratamento de efluentes e coleta de resíduos sólidos, visando à minimização de danos
ao meio ambiente. Considerando a implantação e o desenvolvimento dos meios de hospedagem
do espaço rural de Santa Catarina, muitas vezes, desprovido de projetos arquitetônicos, assim
como planos de negócios incluindo gestão ambiental, recomendam-se a implantação de
iniciativas ambientalmente corretas, que agregarão valor à modalidade de turismo rural, de
acordo com as potencialidades de cada região, como segue:
 Instituir um Comitê de gestão ambiental para meios de hospedagem no espaço rural, em
parceria com a Associação Brasileira de Turismo Rural e Associação Brasileira de Hotéis,
institucionalizando a implantação de selo ambiental;
 Elaborar um conjunto de indicadores relevantes para situações específicas, ou seja,
redução do uso de matéria-prima ou recursos no processamento das operações
administrativas; redução do consumo de energia, água, substâncias tóxicas; implantação
de processos de reciclagem; maximização do uso de recursos reaproveitáveis; tratamento
da água, resíduos sólidos e líquidos; reaproveitamento de materiais e criação de valores
adicionais para produtos e serviços, educação ambiental, entre outros.
 Definir critérios como um sistema de pontuação ou graduação, podendo estimular a
adesão dos meios de hospedagem e o seu avanço para melhores níveis de
sustentabilidade, a exemplo do que acontece nas Iniciativas Voluntárias para o Turismo
Sustentável, referendadas pela OMT;
 Considerar o investimento na proposta de educação ambiental com funcionários,
hóspedes e comunidades rurais;
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 Divulgar os procedimentos relativos às condutas ambientais adotadas, como ferramenta
de Marketing e maior competitividade de mercado.
As propostas apresentadas, resultam de experiências de gestão ambiental, implantadas por
alguns meios de hospedagem em área urbana e no espaço rural. Considerando as realidades
loco-regionais, enfatiza-se o envolvimento da comunidade, Associações,

Universidades e

demais organizações ligadas diretamente e indiretamente ao sistema do turismo rural, incluindose as Instituições governamentais responsáveis pela implantação das políticas de
desenvolvimento do turismo. Recomenda-se, inicialmente a organização de eventos visando à
articulação desses atores, promovendo a socialização e discussão da temática ambiental para
evocar a construção e o comprometimento coletivo com a efetivação de procedimentos de
gestão ambiental no espaço rural.
Esse novo pensamento virá acompanhado de

mudança de valores, decorrentes da

educação ambiental, passando da expansão para a conservação, da quantidade para a qualidade,
da dominação para a parceria, na perspectiva de não só aumentar a satisfação do cliente,
principalmente, minimizando os impactos ambientais.
Os meios de hospedagem do espaço rural, que adotarem postura sustentável, partindo da
reavaliação de suas atitudes e da educação e conscientização de seus funcionários, clientes e a
comunidade local, estarão buscando uma postura menos danosa ao ambiente, otimizando o uso
dos recursos, reaproveitando e reciclando resíduos, economizando custos operacionais,
atingindo novos mercados derivados das práticas ambientais. São propostas de procedimentos,
que incluem no trivial de seus objetivos a melhoria da qualidade de vida das populações de
núcleos receptores rurais, pois as questões ambientais são questões de qualidade de vida e,
como tal, fazem parte de uma tendência social global referente à manutenção da saúde.
A partir dessas recomendações visualiza-se uma situação diferenciada com os meios de
hospedagem no espaço rural agregando-se ao paradigma ambiental. Nesta perspectiva, tais
processos não serão considerados apenas pela diminuição dos custos operacionais, como
também como investimento em novas estratégias de mercado, com o diferencial competitivo da
gestão ambiental. Estarão abrangendo novos mercados, fortalecendo a imagem dos
equipamentos rurais, melhorando o desempenho, e, principalmente garantindo a preservação
dos recursos naturais. Ressalta-se a importância do objetivo comum, compatibilizando a
sustentabilidade econômica e proteção ambiental, tanto para os dias de hoje como para gerações
futuras.
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USOS E POSSIBILIDADES DO TURISMO REGIONAL NO EIXO BRASÍLIA GOIÂNIA.

Fernando Luiz Araújo Sobrinho

Introdução
A real compreensão do turismo enquanto fenômeno do mundo contemporâneo e as
espacialidades e territorialidades dele geradas necessitam de maiores estudos e fontes de dados
para se traçar esboço mais próximo da realidade deste processo. Analisar o desenvolvimento
regional do turismo necessita em primeiro momento, conhecer e reconhecer os recortes
territoriais estruturados na região. A partir dessa descoberta pode-se pensar e formular análises e
críticas sobre o desenvolvimento regional do turismo, seus usos e possibilidades.
A cultura da viagem e do tempo-livre encontra-se disseminada em grande parte da
população do Distrito Federal. Destaca-se o elevado nível de renda desta unidade da federação,
a predominância de atividades econômicas de caráter urbano e a significativa participação de
população que tem como origem outras unidades da federação. Em parte este contexto permite
entender a disseminação da cultura do viajar e do tempo livre em grande parte da população do
Distrito Federal. Brasília é o ponto de partida para entender a sua região de desenvolvimento
turístico que se estende sob diversos destinos turísticos, em destaque os municípios do vizinho
estado de Goiás.
Além disto, a cidade reflete diversos significados por ser a capital federal, patrimônio
cultural do país e da humanidade. Brasília configura-se hoje como importante pólo emissor de
turistas para o Brasil e exterior. Dados do Brazilian Convetions Bureau (2011) sobre o
embarque de passageiros revelam que as demandas de turistas são significativas no Distrito
Federal, outro é o de que Brasília encontra-se entre os 10 destinos brasileiros mais visitados por
turistas brasileiros e de que o seu aeroporto internacional é um dos três com maior movimento
de passageiros do país.

O espaço do turismo: em busca da compreensão dos diferentes formas de uso e ocupação.

As atividades humanas produzidas no transcorrer do tempo se manifestam no espaço
físico. O turismo enquanto manifestação concreta da cultura do viajar e do tempo livre produz
uma configuração espaço-territorial que incorpora novos e velhos elementos no espaço
geográfico. Desta forma, o turismo se apropria de elementos espaciais sem necessariamente
homogeneizar o espaço, mas sim produzindo diferentes formas, usos e possibilidades,
agudizando diferenças e estabelecendo novas formas de produção e ocupação do espaço, vemos
que nenhuma atividade produtiva tem como resultado a ocupação absoluta de um território por
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essa atividade. Nem as áreas agrícolas que ocupam vastas extensões de terras, são
absolutamente homogêneas, Boullón (2002, p.70) justifica que “entre as terras intercalam-se
pequenas indústrias, algumas manchas de terra árida e outras partes destinam-se à pecuária ou a
granjas”.
Raffestin (1993, p.143) destaca que espaço e território não são termos equivalentes. “É
essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do
espaço, é o resultado de uma ação produzida por um ator sintagmático em qualquer nível”.
Os atrativos turísticos na concepção de Boullón (2002, p.70) são pontuais, “com a única
diferença de que os atrativos turísticos abrangem áreas maiores, às vezes bastante extensas,
como nos parques nacionais, reservas naturais e bosques”. Cada atrativo turístico estabelece
“uma área de influência” na área contígua a sua localização e extensão territorial, porém, cada
atrativo produz um corte espacial até que se encontre o próximo atrativo. Nessas partes
intermediárias é comum encontrar todo tipo de atividade não-turística, como fábricas, áreas
agrícolas, áreas de vegetação sem qualidade turística, cidades, entre outras atividades e fixos.
Boullón (2002, p.71) considera “a tendência dos bens e serviços de ficarem
concentrados em alguns aglomerados urbanos e em sua capacidade de estender sua influência
para além dos limites urbanos, alcançando uma parte do espaço rural que os rodeia”, surge então
outra qualidade das regiões, que é a sua polarização. A concepção de “região turística”
defendida por Boullón (2002, p.72) compreende que “os sistemas de planejamento optam por
atuar em certos espaços geográficos que consideram estratégicos”. Esses territórios, encontram
seus limites e tamanho em decisões político-econômicas, e são denominados por região-plano
ou região-programa. Boullón (2002, p.72) entende que planejamento “é uma técnica que
pertence às categorias experimentais do conhecimento científico”. A finalidade é o ordenamento
das ações do homem sobre o território, e ocupa-se em resolver de maneira harmônica a
construção de todo tipo de coisa, bem como antecipar o efeito da exploração dos recursos
turísticos.
Para Raffestin (1993, p.143) “ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente,
o ator territorializa o espaço”. A produção do espaço dá-se através das redes, circuitos e fluxos
que ai se instalam: rodovias, comércio, informação, turistas entre outros. Nessa perspectiva
Raffestin (1993, p.144) o território “é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e
informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a prisão
original, o território é a prisão que os homens constroem para si”.
Segundo Santos (1996), o espaço é formado por um conjunto indissociável de sistemas
de objetos e sistemas de ação. Estes sistemas interagem: o de objetos condicionam a forma
como se dão as ações e o de ações leva a criação de objetos novos ou ocorre sobre os
preexistentes. E assim, o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma constantemente. Com
o processo de globalização, o espaço é produzido, ocupado e transformado de acordo com as
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modernas tendências mundiais. Enquanto mundialidade apresenta tendência à homogeneização
ao mesmo tempo em que permite a diferenciação. Isto porque os lugares, segundo Santos (1996,
p.59):
Redefinem as técnicas. Cada objeto ou ação que se instala se insere num
tecido preexistente e seu valor real é encontrado no funcionamento concreto
do conjunto. Todos os objetos e ações vêem modificada sua significação
absoluta (ou tendencial) e ganham uma significação relativa,
provisoriamente verdadeira, diferente daquela do momento anterior e
impossível em outro lugar.

É assim que os lugares se criam, e se recriam e se renovam, a cada novo movimento da
sociedade. O lugar se apresenta como fragmento do espaço onde se pode apreender o mundo
moderno. De acordo com Carlos (2002, p.303; 307):
O lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que se
anuncia e a especificidade histórica do particular. Deste modo o lugar se
apresentaria como o ponto de articulação entre a mundialidade em
constituição e o local enquanto especificidade concreta, enquanto momento.
Mundializado o espaço, fragmenta-se através de formas de apropriação para
o trabalho, para o lazer, para o morar, para o consumo.

A diferenciação espacial, decorrente de seus diversos usos, pode ser percebida por meio
da análise dos lugares. O uso do espaço pela atividade turística não produz efeito diferente. A
produção do espaço turístico no eixo Brasília-Goiânia não foge desse contexto, pois, o turismo
se implanta aproveitando da base territorial produzida em outros momentos da história.
O desenvolvimento do turismo nos municípios do eixo Brasília-Goiânia é um processo/
movimento de transformação que traz consigo alterações espaciais e novas configurações
territoriais. Cria ou altera formas por meio da construção dos elementos de infra-estrutura
necessários a esse desenvolvimento, tais como hotéis, pousadas, restaurantes, postos de
gasolina, duplicação e construção de rodovias. Redefine funções ao apropriar-se de elementos
espaciais pré-existentes como fazendas, casarios e igrejas coloniais, matas, cachoeiras e hábitos
característicos da cultura goiana que são transformados em atrativos turísticos. Transforma
ainda a estrutura pela qual os objetos estão inter-relacionados.
O conjunto dos atrativos turísticos delimitado em um mapa, os empreendimentos e a
infra-estrutura turística, são os elementos necessários para definir o território turístico de
qualquer país. A partir dessa afirmação pode-se compreender a relação entre o turismo e a
Geografia destacada por Cruz (2001, p.5) ao dizer que “ao menos uma característica intrínseca
da prática social do turismo pode nos ajudar a compreender esse fenômeno: o turismo é a única
prática social que consome elementarmente espaço”.
A partir da constatação de que a prática do turismo consome o espaço regional dos
municípios do eixo Brasília-Goiânia pode-se referir a esses como lugares turísticos. Ainda de
acordo com Cruz (2001), a expressão lugar turístico refere-se àqueles lugares já apropriados
pela prática social do turismo e também a lugares considerados com potencialidade turística.
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E o turista opta pelo lugar a ser visitado influenciado pelas características físicas e
humanas do mesmo. Yazigi (1999, p.71) afirma que:
O espaço pode ser considerado como a matéria-prima do turismo e, sem
subestimar os outros fatores, as condições geográficas desempenham um
papel de primeiro plano, frequentemente essencial, na atração de um lugar
turístico. As condições naturais, o patrimônio cultural e histórico, o
potencial técnico e o ambiente econômico são igualmente critérios
geográficos que intervêm, seja sozinho, seja em combinação nos diferentes
tipos de turismo (segmentos).

Os municípios do eixo Brasília - Goiânia oferecem uma série de fatores que possibilitam
o consumo do espaço e a criação de territorialidades relacionadas ao turismo, mesmo que de
forma descontínua e fragmentada. O aspecto da descontinuidade/ fragmentação é destacado por
Boullón (2002, p.79) ao dizer que “uma das características físicas dos atrativos turísticos é que,
mesmo quando próximos, só excepcionalmente se tocam; a outra, é que até nos países que
contam com uma maior densidade de atrativos nota-se grandes áreas do território que carecem
delas”. Visto que os territórios turísticos são entrecortados, não se pode recorrer a técnicas que
delimitem regiões homogêneas ou a grandes superfícies que não são tão turísticas quanto
parecem.
Para Boullón (2002, p.80) “a melhor forma de determinamos o espaço turístico é recorrer
ao método empírico”, por meio do qual podemos observar a distribuição territorial dos atrativos
turísticos e dos empreendimentos, a fim de detectar os agrupamentos e concentrações que são
notadamente turísticos. Uma vez que se entende o espaço como objeto de consumo do turismo,
é pertinente analisar como a atividade turística o altera. Para Portuguez (2001, p. 98):
Como toda atividade de consumo, o turismo é bastante seletivo e
segregador, na medida em que oferece a oportunidade de inclusão e
exclusão de lugares, de empresas e de pessoas. É um setor altamente
competitivo, complexo em seus aspectos operacionais e disputado por
distintos setores da produção. Do ponto de vista geográfico, produz e
reproduz espaço, constrói e reconstrói (e inclusive destrói) identidades,
materializa e desmaterializa formas e muda, por vezes bruscamente as
funções de determinados espaços. Projeta-se territorialmente das mais
distintas formas.

Os municípios do Eixo passam por transformações rápidas em sua configuração territorial
e na sua cultura local. A chegada do turista e dos empreendedores traz novas alternativas de
sobrevivência para a economia dos lugares, porém, essa relação é contraditória. De um lado
gera-se emprego, novos investimentos, valorização da propriedade privada, por outro lado nem
todos se inserem no mercado de trabalho que necessita de mão-de-obra qualificada, os
elementos da cultura local se adaptam ao gosto dos visitantes e transformam os centros
históricos e as zonas rurais em espaços de especulação imobiliária.
Yazigi (2002, p.21;22) caracteriza o uso do espaço pela atividade turística dizendo que:
O turismo é a procura do espaço que se desloca como decorrência da
necessidade de aplicação do dinheiro poupado. O turismo é o deslocamento
comercial do espaço, sem necessariamente mudar as suas características;
não raro, o pacote turístico supõe uma troca entre grandes centros urbanos,
metrópoles mundificadas que mimetizam imagens, serviços, hábitos e
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valores. Na nossa economia global já não há tempo livre, mas a necessidade
de empregar através do deslocamento no espaço, o dinheiro poupado ao
tempo do trabalho. Para o turismo, a parte vale pelo todo, e é suficiente para
despertar sonhos, lembranças, nostalgias, e sobretudo, o grande fator do
mercado, a necessidade de repetir a experiência.

Carlos (2002, p.26;29) retrata as conseqüências da transformação do espaço em
mercadoria:
Ao vender-se o espaço, produz-se a não-identidade e, com isso, o não-lugar,
pois longe de se criar uma identidade produz-se mercadorias para serem
consumidas em todos os momentos da vida, dentro e fora da fábrica, dentro
e fora do ambiente de trabalho, nos momentos de trabalho e de não trabalho.
Assim o não-lugar é a simples negação do lugar, mas uma outra coisa,
produto de relações outras; diferencia-se do lugar pelo seu processo de
constituição, é nesse caso produto da indústria turística que com sua
atividade produz simulacros ou constroem simulacros de lugares, através da
não-identidade, mas não para por ai, pois também se produzem
comportamentos e modos de apropriação destes lugares.

Os “lugares turísticos” do eixo Brasília-Goiânia tendem a reproduzir elementos
característicos da vida metropolitana, lugar de onde vem grande parte dos turistas que consome
os seus “produtos”. As pousadas e resorts oferecem as facilidades do mundo moderno (ar
condicionado, Tv a cabo, internet, segurança e isolamento). Os restaurantes padronizam pratos e
recorrem a termos estrangeiros, como: pizza e o self service. O artesanato local transforma-se
em souvernirs da experiência da viagem: a camiseta com a imagem da cachoeira, o imã de
geladeira em forma de réplica da casa colonial, os produtos da pequena produção rural (queijo,
farinha, pimenta, doces) destinados ao consumo dos turistas.
Yazigi (2002, p.56) porém aponta que o “uso turístico do território” apresenta limitações
de diversas ordens. “O consumo do espaço pelo turismo caracteriza-se pelo uso efêmero do
território, num processo contínuo de desterritorialização e reterritorialização”.
A dialética da construção e reconstrução do espaço pelos sistemas de objetos e de ações,
ambos dinâmicos é o que indica a diversidade regional de usos e possibilidades que o turismo
oferece. Como nos diz Cruz (2001, p.15):
O turismo, tal como outras atividades – e concorrendo com elas – introduz
no espaço objetos definidos pela possibilidade de permitir o
desenvolvimento da atividade. Além disso, objetos preexistentes em dado
espaço podem ser igualmente absorvidos pelo e para o turismo, tendo seu
significado alterado para atender uma nova demanda de uso, a demanda de
uso turístico.

A intensificação do uso turístico de cada porção do espaço geográfico leva a introdução,
multiplicação e em geral, concentração espacial de objetos cuja função é dada pelo
desenvolvimento da atividade.
Territórios turísticos e região: os usos e possibilidades do eixo Brasília-Goiânia
As belezas naturais, a religiosidade, a cultura e a gastronomia dos municípios do Entorno
do Distrito Federal constituem reconhecidos atrativos turísticos usados em grande parte por
moradores de Brasília como alternativa de descanso e lazer nos períodos de tempo livre (férias e
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finais de semana). A transformação dos municípios em destinos turísticos, porém é um
fenômeno local. Com exceção de Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás, os demais tem sido pouco
divulgados para os mercados nacional e internacional. A expansão do turismo a partir de
Brasília para os municípios próximos configura o que Steinberger e Silva (2007, p. 01) chamam
de “Região Turística de Brasília” compreendida como o conjunto de “circuitos que liga a
capital, como local de turismo cívico, de negócios e eventos, a alguns municípios onde possam
ser desenvolvidas modalidades complementares de turismo.”
Steinberger e Silva (2007) destacam a necessidade de discutir o turismo enquanto
alternativa de desenvolvimento regional justificando-se por razões relacionadas ao uso corrente
dessa expressão no discurso das políticas públicas e a indefinição e desconhecimento sobre as
reais dimensões e realidades da região do Entorno do Distrito Federal e do Eixo BrasíliaGoiânia. Os termos “desenvolvimento regional” e “turismo” partem de duas visões distintas, a
primeira ancorada no conceito de região criado pela ciência geográfica e a segunda na noção de
turismo. Não se pode confundir o desenvolvimento regional como uma premissa calcada apenas
no turismo e muito menos acreditar que o turismo é a única alternativa de inserir as regiões
periféricas na dinâmica capitalista global.
O entendimento do conceito de turismo, aparentemente simples, esconde na verdade uma
diversidade de formas em que o mesmo se materializa no espaço. Santos (1985, p. 50) diz que a
forma é “o aspecto visível de uma coisa e ou o arranjo ordenador de objetos”. Nesse sentido, o
resgate do conceito de turismo proposto pela OMT (2003, p. 19) como “as atividades que
pessoas viajando para ou permanecendo em lugares fora do seu ambiente usual, por não mais do
que um ano consecutivo, a lazer, negócios ou outros objetivos” revela-se genérico.
Desde a criação da EMBRATUR na década de 1960, passando pela criação do Ministério
do Turismo (2003) até a atualidade, o que se verifica e a emergência do turismo como atividade
capaz de ampliar a sua participação na composição do Produto Interno Bruto e na geração de
emprego e renda, levando o governo brasileiro a implementar políticas públicas com diversos
objetivos mas que visem no final ao pleno desenvolvimento da atividade. A Política Nacional
de Turismo proposta pela EMBRATUR (1992, p.23), adotou a seguinte proposição de turismo:
É uma atividade econômica representada pelo conjunto de transações,
compra e venda de serviços turísticos efetuados entre os agentes econômicos
do turismo. É gerado pelo deslocamento voluntário e temporário de pessoas
para fora dos limites da área ou região em que têm residência fixa, por
qualquer motivo, excetuando-se o de exercer alguma atividade remunerada
no local que visita.

O texto de Knafu (2001) Turismo e território: por uma abordagem científica do turismo
destaca o esforço de buscar vínculos entre o turismo e o conceito de território. São identificadas
três fontes de turistificação dos lugares: os turistas, o mercado e os planejadores e promotores
territoriais. O autor afirma que são os turistas e suas práticas, e não os produtos, que estão na
origem do processo de turistificação dos lugares.
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A análise do turismo a partir de suas relações com o território proposta por Knafu (2001)
tomou por base a existência de três tipos de situação: territórios sem turismo, turismo sem
território e territórios turísticos. A primeira situação indica que apesar da turistificação de
grande parte do espaço mundial, ainda há inúmeros territórios ainda não afetados pelo turismo.
A segunda situação explicita um contexto de turismo que não procede da iniciativa de turistas,
mas sim de agências e operadoras de turismo que vendem produtos no mercado. Apesar de o
produto configurar-se em um ponto localizado no município, ele não é suficiente para
configurar um território turístico, isto é, território apropriado pelos turistas. Exemplo marcante
são alguns resorts que representam a “forma mais acabada de turismo sem território, isto é, do
turismo que se contenta com sítios e lugares equipados, é o turismo fora do solo, quase
completamente indiferente à região que o acolhe e onde a extensão planejada nada mais é do
que um espaço-receptáculo” Knafu (2001, p.72). A terceira situação é a dos territórios turísticos
“inventados e produzidos pelos turistas, mais ou menos retomados pelos operadores turísticos e
pelos planejadores” Knafu (2001, p.73).
A abordagem de Knafu (2001) torna possível relacionar turismo e território, de maneira a
ampliar a relação turismo e região. A expressão turismo e desenvolvimento regional evoca o
conjunto de atividades e ações que de maneira incipiente ou consolidada, estão assentadas em
uma dada região pronta, já existente, precedente ao fenômeno turístico. Os planejadores e
agentes produtores do turismo que, com a intenção de promover a atividade, geralmente, fazem
referência a uma região pré-definida indicando à possibilidade de localizar atividades turísticas
em um espaço dado, relativamente extenso, que comumente é mencionado como região.
O território é o espaço apropriado por agentes produtores/ transformadores das formas e
dos conteúdos, campo de forças carregado de identidade e especificidades, o desenvolvimento
regional do turismo deve partir do entendimento dessa identidade territorial que enseja a
demarcação dos limites da região. Portanto, o processo de turistificação proposto por Knafu
(2001) praticado por agentes antecede a região e não o contrário. A compreensão da dinâmica
territorial do turismo no eixo Brasília-Goiânia pressupõe reconhecer que Brasília construiu um
território turístico na região do Entorno do Distrito Federal. Esse processo é seletivo e não
abarca a totalidade dos municípios integrantes da RIDE e nem do eixo de desenvolvimento.
Steinberger e Silva (2007, p.5) afirmam que “em linhas gerais, pode-se afirmar que
alguns municípios do Entorno de Brasília transformaram-se em territórios turísticos, não por
obra do Estado, mas por obra dos moradores do Distrito Federal que, principalmente, a partir do
início dos anos 90, o inventaram se apropriando cada vez mais intensamente de seus atrativos”.
Essa afirmação revela um aspecto importante. Os “primeiros turistas” chegam a esses
municípios ainda no período de instalação da capital (Anos 60). A criação do Clube Nova
Flórida em Alexânia indica que já naquele período (1960) começavam a surgir demandas para
uso turístico dos recursos locais. A construção da BR-070 possibilitou também a inserção dos
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municípios da Serra dos Pireneus nessa dinâmica, portanto, afirmamos que as origens do
processo de produção de territórios no eixo Brasília – Goiânia se dá em conjunto com a
construção e instalação da capital federal nos anos 1950.
O crescimento demográfico de Brasília e o aumento da complexidade das atividades
econômicas fez com que o processo de turistificação fosse intensificado principalmente nos
anos 1990. Destaca-se que os fluxos e a formatação/ comercialização de produtos turísticos
cresceu nesse período por diversos fatores, dentre eles o cenário macroeconômico de
crescimento da economia global, a estabilização da inflação, o fortalecimento da moeda
nacional e as próprias políticas públicas de turismo que ainda eram de alcance limitado no
período posterior. O cenário macroeconômico criou condições para a expansão da cultura do
viajar e do tempo-livre. O turismo consolida-se como conjunto de atividades, empresas e
agentes cada vez mais poderoso e presente no cotidiano do Brasil. Brasília é desde os anos 1970
um dos principais pólos emissores de turistas que se utilizam principalmente do transporte aéreo
e rodoviário para seus deslocamentos. A análise dos anuários estatísticos editados pela
EMBRATUR (anos 70, 80,90 e 2000) comprovam o papel emissor de Brasília no contexto do
turismo brasileiro, porém, o fato novo que as estatísticas trazem é que em paralelo a emissão há
também a recepção de turistas.
O papel político de capital federal concentrando a máquina pública é um dos fatores
tantas vezes utilizado para justificar essa situação, porém, a instalação de outras formas,
principalmente aquelas identificadas ao meio técnico informacional (universidades, empresas,
centros de pesquisa) e consumo explicam o crescimento do número de turistas que visitam o
Distrito Federal. O aeroporto internacional desempenha a função de “hub” da malha aérea
nacional e já começa a receber novos fluxos internacionais. A descida de passageiros em
conexão é contabilizada como fluxo turístico. Mesmo que o passageiro não consuma
hospedagem entre outros serviços locais cria-se a expectativa e a possibilidade de em futuro
próximo conhecer a cidade e seus atrativos. A cultura do viajar e do tempo-livre encontra no
alto poder aquisitivo de parte da população do Distrito Federal a possibilidade de alternativas de
turismo, além daquele organizado pelos operadores e agências. Viagens curtas de final de
semana ou feriados em direção aos municípios mais próximos é opção viável em termos de
custo financeiro e tempo de deslocamento. Os municípios goianos estão ao alcance do morador
do Distrito Federal em curto período de tempo e espaço.
A Divisão Regional do Estado de Goiás foi proposta pelo IBGE/GO propõe a revisão da
divisão anteriormente produzida na década de 80. É composta de cinco mesorregiões subdividas
em 18 microrregiões. A mesorregião Norte de Goiás abarca as microrregiões da Chapada dos
Veadeiros e Porangatu; a mesorregião Noroeste de Goiás é composta pelas microrregiões de
Aragarças, Rio Vermelho, São Miguel do Araguaia; a mesorregião Centro de Goiás é composta
pelas microrregiões de Anápolis, Anicuns, Ceres, Goiânia e Iporá; a mesorregião do Sul Goiano
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é composta pelas microrregiões de Catalão, Meia Ponte, Pires do Rio, Quirinópolis, Sudoeste de
Goiás e Vale do Rio dos Bois e a mesorregião do Leste de Goiás abarca duas microrregiões: a
do Vão do Paraná e a do Entorno do Distrito Federal.
A microrregião do Entorno do Distrito Federal é composta por 20 municípios, na seguinte
ordem: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade
Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de
Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do
Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício.
A proposição do Eixo Brasília-Goiânia é desdobramento do estudo Eixos Nacionais de
Integração e Desenvolvimento desenvolvido pelo Consórcio Brasiliana e financiado pelo
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse estudo integrou o
Programa Avança Brasil e fundamentou as ações do PPA – Plano Plurianual 2000/ 2003. O
Estudo dos Eixos teve por objetivo principal a identificação de oportunidades de investimentos
públicos e privados e a proposição preliminar de projetos para atender essas oportunidades. O
objetivo estratégico da delimitação dos eixos e a proposição de projetos visa complementar a
infra-estrutura econômica, principalmente a de transportes, energia e telecomunicações. Outros
projetos complementares em informação e conhecimento, desenvolvimento social e meio
ambiente deveriam ter em seu escopo a visão do desenvolvimento sustentável dos municípios
integrantes desses eixos. O Eixo Brasília-Goiânia é composto de 65 municípios.
O Programa de Regionalização do MTur destaca a proposta de “região turística” a partir
da formatação de roteiros/ produtos turísticos direcionados aos mercados nacional e
internacional (vide figura 1) A regionalização turística do Estado de Goiás propõe a existência
de nove regiões: região agro-ecológica, região Vale do Araguaia, região Vale da Serra da Mesa,
região Reserva da Biofesra Goyaz, região dos Engenhos, região das Águas, região Nascentes do
Oeste, região dos Negócios e região do Ouro (vide figura 2). Cada região turística compreende
vários municípios que tem contigüidade espacial, atrativos e segmentos turísticos que
possibilitam a atração de fluxos turísticos. A rede rodoviária possibilita que o turista visite
atrativos em diferentes municípios o que caracteriza a formatação de um roteiro turístico.
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Figura 1: 200 Regiões Turísticas do Brasil/ 3.819 municípios.
Fonte: Ministério do Turismo, 2006.
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Figura 2: Regiões Turísticas do Estado de Goías e Distrito Federal.
Fonte: Ministério do Turismo, 2006.

O Estado de Goiás definiu três destinos turísticos para promoção internacional de acordo
com a atual política do MTur, respectivamente: Pirenópolis, Alto Paraíso de Goiás e Caldas
Novas. No Distrito Federal, a regionalização turística depara-se com uma menor extensão
territorial, porém, Brasília é um dos destinos indutores do turismo no Brasil e se encontra como
um dos principais pólos emissores e receptores do turismo nacional. A análise dos indicadores
do turismo local nas regiões turísticas de Goiás, principalmente na região turística do Ouro,
permite a compreensão de que a atividade turística apresenta desigualdades no mosaico regional
e ainda tem grande potencial de crescimento.
A região turística do Ouro é formada por 19 municípios (quadro 01), em sua maioria
integrantes do eixo Brasília - Goiânia. A proximidade geográfica das duas principais metrópoles
da Região Centro-Oeste favorece a expansão da atividade turística nesse conjunto regional. Oito
desses municípios integram a RIDE sendo que dois apresentam traços de contigüidade espacial
com a mancha urbana do Distrito Federal, respectivamente Águas Lindas de Goiás (159.378
hab.) e Santo Antônio do Descoberto (63.248 hab.). (IBGE, Censo de 2010).
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Esses dois municípios apresentam em sua configuração territorial as contradições
inerentes ao processo de metropolização do Distrito Federal, identificando-se claramente os
papéis de cidades-dormitório e bolsões de pobreza desempenhados por essas duas unidades.
Santo Antônio do Descoberto é remanescente dos primórdios da ocupação da Região CentroOeste no Ciclo do Ouro (Século XVIII) e tenta resgatar esse passado enquanto possibilidade de
desenvolver o segmento de turismo cultural. Já Águas Lindas de Goiás apresenta indicadores
socioeconômicos deficitários e precariedade em sua infra-estrutura urbana, esses elementos
permitem afirmar que o desenvolvimento de qualquer produto turístico será difícil e ainda muito
longe de se tornar fato concreto.Com exceção dos dois municípios acima descritos o restante
apresenta o típico perfil dos pequenos municípios do Centro-Oeste com a economia baseada no
setor primário com destaque para a produção de grãos, a pecuária e avicultura além da extração
mineral de ouro (Mineração Sertão na Cidade de Goiás), calcário e a quartzito micáceo (
Pirenópolis).
O município de Jaraguá conta também com pólo de confecções com cerca de 800
empresas que produzem mais de dois milhões de peças por mês. Grande parte da produção é
voltada ao abastecimento dos mercados consumidores da Região Centro-Oeste.76 O que destaca
essa região das demais, além da proximidade de Brasília e Goiânia, é o fato de concentrar
conjunto de cidades históricas remanescentes do período do Ciclo do Ouro e do Século XIX. O
conjunto denominado “cidades históricas de Goiás” é formado pelas seguintes cidades: Cidade
de Goiás (1727), Corumbá de Goiás (1730), Itaberaí (1868), Jaraguá (1882), Pirenópolis (1727)
e São Francisco de Goiás (1740). Esse conjunto de cidades começa a ser organizado com o claro
objetivo de se criar no Centro-Oeste roteiro turístico semelhante ao já existentes em Minas
Gerais, como os roteiros do Ouro, Diamante, Estrada Real, entre outros.
As cidades históricas dessa região apresentam especificidades e diferenças em relação às
cidades históricas mineiras. Uma delas refere-se à quantidade de bens históricos tombados em
número maior nas cidades mineiras do que nas goianas e a falta de conhecimento dos aspectos
históricos específicos destas comunidades no cenário nacional e internacional. Dentre os
recursos possíveis de exploração turística, a região do Ouro contém seis cidades históricas,
sendo que nem todas elas têm os seus centros históricos tombados pelo IPHAN e a Cidade de
Goiás contempla a lista de 18 bens patrimoniais inscritos na lista do Patrimônio Mundial da
UNESCO.
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http://www.sebraego.com.br/site/site.do?idArtigo=1581.
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POP. *
MUNICÍPIOS

Abadiânia

POPULAÇÃO
URBANA *

POPULAÇÃO
RURAL *

11.452

7.206

4.246

105.746

105.583

163

Alexânia

20.047

15.935

Cidade de Goiás

27.120

Cocalzinho de Goiás

MEIOS DE
HOSPED.
**

AGÊNC.
DE
TURISMO
**

TRANSP.
TURÍST.**

3

3

4.112

1

1

19.801

7.319

1

14.626

6.000

8.626

Corumbá de Goiás

9.679

5.597

4.082

Heitoraí

3.445

2.289

1.156

Itaberaí

27.879

21.249

6.630

Itaguari

4.385

3.508

877

Itaguaru

5.696

4.571

1.125

Itauçu

8.277

6.157

2.120

Jaraguá

33.284

24.673

8.611

4

2.123

1.509

614

4

21.245

12.475

8.770

3.548

2.297

1.251

Águas Lindas de Goiás

Jesúpolis
Pirenópolis
Santa Rosa de Goiás

6

1

1

2
2
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GUIAS DE ATRATIVOS TURÍSTICOS ***
TURISMO
**

1

1

9

ORG. DE
EVENTOS
**

Natural: Parque Estadual de Serra Dourada /
Parque Estadual dos Pirineus / Cachoeira:
Salto de Corumbá, Abade, Lázaro / Rios /
Balneários: Santo Antônio, Sucuri / Gruta:
Ecos, Vila Propício.
Cultural: Patrimônio histórico / Museus /
Igrejas / Casarios / Festa do Fogaréu / Festa do
Divino / Cavalhadas / Folias / Esotérico /
Religioso / Mosteiro Zen Budista / Centros
espiritualistas / Semana Santa / Cavalhada.
Ativ. Econômicas: Agricultura / Pecuária e
avicultura / Extração mineral de ouro, calcário,
pedra de Pirenópolis.
Eventos: FICA / Canto da Primavera.
Outros: Turismo de aventura: rappel, tirolesa,
arvorismo, trilhas, off - road, bóia-cross, etc.
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Santo Antônio do Descoberto

51.897

48.398

3.499

1

São Francisco de Goiás

6.028

4.041

1.987

1

Taquaral de Goiás

3.587

2.367

1.220

Vila Propício

4.492

1.174

3.318

364.556

294.830

69.726

TOTAL

20

Quadro 01: Região Turística do Ouro/ Estado de Goiás: indicadores do turismo local (2006).
Fonte: Agetur-GO (2006.
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0

21

0

1

O centro histórico da Cidade de Goiás foi tombado pelo IPHAN em 1978 e inscrito na
lista do Patrimônio Mundial em 2001. Além deste centro histórico encontramos na lista oficial
dos centros históricos tombados no Brasil apenas Pirenópolis tombada em 1990 e o monumento
histórico, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário em Jaraguá tombada em 1985, de acordo com o
Arquivo Noronha Santos desse órgão federal. 77 O rico patrimônio histórico das cidades da
região do Ouro se expressa nos museus, igrejas, casarios coloniais e nas festas e manifestações
religiosas como a Procissão do Fogaréu, a Festa do Divino, as Cavalhadas, Semana Santa e as
Folias de Reis e do Divino. Todo esse patrimônio cultural é herança dos primórdios da
colonização da região e da forte presença do catolicismo enquanto religião predominante no
Brasil.Porém, o uso turístico desse rico patrimônio ainda necessita de ações mais efetivas no
sentido de sua preservação, uso turístico, levantamento de dados entre outras necessidades, tais
como: sinalização e interpretação turística dos bens culturais, formação de restauradores e guias
turísticos especializados em turismo cultural, organização do acervo dos museus já existentes
bem como a criação de novos, respeito às normas do tombamento e sensibilização das
comunidades locais para a preservação e tombamento de seus bens culturais materiais e
imateriais.Nenhuma festa ou manifestação religiosa da região foi inscrita no livro de Tombo do
IPHAN enquanto patrimônio imaterial. Nem mesmo a rica gastronomia goiana teve algum de
seus pratos elevado a essa categoria, fato esse que já ocorre em outros Estados brasileiros como
a Muqueca Capixaba no Espírito Santo, o queijo de Minas em Minas Gerais e o Acarajé na
Bahia.
O tombamento de centros históricos, conjuntos urbanos e monumentos pelo IPHAN é um
importante instrumento para o desenvolvimento do turismo cultural. Sem regras claras para a
preservação desses bens, o turismo pode vir a ser um elemento destruidor ou de
descaracterização dos mesmos. Nada pior que o turismo de massa e os efeitos nocivos da
especulação imobiliária e da falta de infra-estrutura em localidades que não possuem
instrumentos para organizar e desenvolver o turismo. A existência de bens na lista do
Patrimônio da Humanidade é outro elemento ainda pouco explorado na realidade do turismo
brasileiro. A EMBRATUR e o MTur tem feito vários esforços no sentido de divulgar essas
destinações no Brasil e exterior, porém, as dificuldades locais e a falta de interesse de parte das
comunidades locais ainda são elementos que dificultam a atração de turistas nacionais e
estrangeiros.
O Estado de Minas Gerais conseguiu em um longo processo desenvolver o Roteiro
Turístico da Estrada Real e posicioná-lo no mercado internacional de turismo. A existência de
potencialidade não é o único elemento a ser considerado na promoção de destinos turísticos,
além disso a infra-estrutura de transportes, meios de hospedagem e alimentação, a comunidade
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http://www2.iphan.gov.br/ans/inicial.htm.
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local aberta ao turista e a vontade política local de desenvolver a atividade turística são
elementos que contribuem para a inserção da destinação nos mercados nacional e
internacional.O plano de promoção dos destinos turísticos brasileiros prevê a divulgação de três
destinações de cada unidade da federação no exterior. O Estado de Goiás promove três destinos
locais: Alto Paraíso de Goiás, Caldas Novas e Pirenópolis, sendo este último o principal
município turístico da região do Ouro e o segundo em importância no contexto regional.
A região turística do Ouro apresenta a maior diversidade de atrativos dentre as demais do
Estado de Goiás. A Agetur/GO destaca dois aspectos distintos em relação aos atrativos
turísticos, o primeiro as belezas naturais e em segundo a riqueza histórica e cultural dos
municípios. A região conta com dois parques estaduais (Serra Dourada e Pireneus) que
garantem a qualidade ambiental para o uso de rios, cachoeiras e matas. O Salto Corumbá e as
cachoeiras do Abade e Lázaro são atrativos importantes na oferta do produto turístico dos
municípios de Corumbá de Goiás e Pirenópolis. Os balneários Santo Antônio e Sucuri
localizados no município da Cidade de Goiás são alternativa para atrair a localidade o público
que procura rios e cachoeiras como alternativa de lazer. Um equivoco que demonstra as
dificuldades provocadas pelo desconhecimento é a inserção da Gruta dos Ecos como atrativo
turístico com o objetivo de atrair público. A gruta poderá no futuro se tornar em atrativo
importante para o turismo em Cocalzinho de Goiás, porém, atualmente não há infra-estrutura
para se organizar visitação ao local. Falta sinalização, falta mapeamento da gruta, não há
autorização do IBAMA para o uso turístico da gruta. A gruta com 1.380 metros de extensão foi
bastante degradada pela ação de vândalos que necessariamente não se pode afirmar que sejam
turistas, pois, não há comercialização desse produto em nenhuma agência, pousada ou guia
local.
A estruturação do turismo na localidade pode contribuir para a preservação da mesma. A
capacitação de guias especializados, mapeamento, pagamentos de taxas de visitação,
sinalização, estudo de capacidade de carga são ações relativamente baratas e que possibilitam
que o atrativo seja visitado e conhecido. A simples proibição no papel não impede a
descaracterização desse bem de fato. O IBAMA através da portaria no 14 de 23 de fevereiro de
2001 proibiu o uso turístico dessa caverna. Os segmentos de turismo de aventura e ecoturismo
configuram-se como possibilidades concretas de uso turístico para os municípios da região do
Ouro. Os municípios da Serra dos Pireneus (Pirenopolis, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de
Goiás) apresentam diversos atrativos turísticos relacionados a esses segmentos, como
cachoeiras, áreas de mata ciliar, rios, morros e serras.
Destacam-se as seguintes atividades de turismo de aventura exploradas na região: rappel,
tirolesa, arvorismo, trilhas, off-road, bóia-cross além do turismo de

eventos aonde são

identificados dois importantes eventos o Festival Internacional de Cinema Ambiental – FICA, o
Festival Canto da Primavera e Jaraguá Expofashion. Ambos os festivais são alternativas locais
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para inserir as cidades aonde eles são realizados nos roteiros nacionais e internacionais de
eventos. O FICA tem abrangência internacional enquanto que o Canto da Primavera e o Jaraguá
Expofashion são de abrangência regional. Com a modernização das atividades econômicas e o
rompimento do isolamento regional, novos fluxos e relações se estabelecem nesse espaço. A
construção de Brasília e a abertura dessa região para outras regiões do país e do mundo levou a
emergência de movimentos religiosos alternativos como a Cidade Eclética em Santo Antônio do
Descoberto e a Casa Espírita Dom Ignácio em Abadiânia.A proximidade com Brasília e a
expansão do turismo em escala global conectam a região do Ouro a dinâmica global. As
transformações territoriais ainda se encontram em fase inicial e novos usos e possibilidades irão
surgir nesse processo. Apesar de contarem com poucas ações em conjunto, os municípios
goianos e o Distrito Federal tem visões individualizadas do turismo. Alguns municípios já
conseguiram certo êxito na disputa por mercados e fluxos turísticos, outros seguem o mesmo
caminho, mas nem todos alcançam o mesmo nível de desenvolvimento.
O turismo no eixo contou nas suas origens com investimentos de empresários locais em
sua grande maioria com pequenos investimentos e sem formação específica no ramo, porém, a
evolução do turismo levou ao surgimento de cursos superiores e técnicos bem como o aumento
da concorrência a partir da profissionalização do setor. Apesar de não haver indicadores
precisos sobre a participação do turismo na composição do emprego e renda no Distrito Federal
e nos municípios do Entorno, pois a renda gerada pelo turismo encontra-se diluída em vários
setores da economia, pode-se ratificar a sua importância, pois segundo o SEBRAE-DF (2005,
p.64) “cada ação de turismo movimenta 52 segmentos diferentes da cadeia produtiva, sendo que
os eventos, são os que geram mais emprego, mais renda, mais arrecadação, além de serem a
porta de entrada do turista em Brasília.”
A divulgação de Brasília, Goiânia e de alguns dos municípios do Entorno leva ao
aumento dos fluxos em escala nacional e internacional. A política atual de turismo apoiada na
criação das “regiões turísticas” é um dos elementos importantes nessa divulgação, já que
divulga roteiros e regiões tanto nos pólos emissores nacionais e internacionais. As sucessivas
administrações do Governo do Distrito Federal e Goías, independente da ideologia omitiram a
divulgação do eixo nos mercados nacional e internacional, por falta de visão e sensibilidade
para com o turismo. Brasília tem localização privilegiada, num ponto eqüidistante entre todas as
capitais do Brasil e acessível como porta de entrada internacional. A cidade era vista como local
transitório, de passagem ou apenas sede do poder político nacional. O turismo no Eixo BrasíliaGoiânia acontecerá de uma maneira ou de outra, desordenado ou planejado, conseqüência de
tendências internacionais e nacionais e de vocação natural pela importância de sua concepção
urbanística e arquitetônica para o Século XX, pela qualidade de vida e de sua infra-estrutura
econômica, pela sua localização geográfica e condição de Capital Federal. O desenvolvimento
do turismo em escala local e regional se expressa no posicionamento do setor entre as principais
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atividades econômicas, integrando os municípios em rede com ramificações nacionais e
internacionais. Os atrativos turísticos, base material e imaterial para a atração de visitantes são
apropriados e utilizados pela atividade. Novos territórios e formas de ocupação se manifestam
no espaço geográfico e a Geografia busca compreender essas manifestações. A tecnificação da
atividade e a expansão dos fluxos e da importância econômica justificam a transformação de
Brasília e de alguns dos municípios do Entorno em destinos/ territórios turísticos que compõem
o cenário da capital do Brasil como centro urbano inserido numa região de grandes atrações e
potencialidades.

Considerações finais

A região turística de Brasília engloba diferentes destinações ao redor do Distrito Federal
em um raio de cerca de 200 km de distância. Barreira e Teixeira (2004, p.100) destacam que a
microrregião do Entorno do Distrito Federal dispõe de “rico potencial de recursos naturais,
patrimônio histórico, artístico e cultural para exploração turística” e que “a construção de
Brasília define um novo momento para os municípios que compõe o seu entorno. Estes
municípios passam por um processo de crescimento populacional, aliado obviamente, a um
relativo dinamismo em suas atividades econômicas, redundando em alterações substanciais na
estrutura especial da microrregião do entorno.” Barreira e Teixeira (2004, p. 96 e 97) destacam
que o “crescimento não se traduz numa (re)estruturação equilibrada do território usado, pelo
contrário, está acarretando profundos problemas sociais tais como: violência, pobreza, má
distribuição de renda, desemprego, segregação socioespacial, entre outros”.
A forte influência de Brasília e Goiânia sobre os municípios circunvizinhos não se
manifesta apenas no turismo e atividades econômicas, mas nos setores de saúde e educação,
denotando uma formação sócio-espacial caracterizada pela desigualdade e dependência. O
surgimento do turismo na região dá-se em paralelo à implantação da nova capital. Toda uma
estrutura econômica foi desenvolvida a partir dos anos 1960 para atender as demandas do
turismo: hospedagem, gastronomia, comércio, atrativos entre outras. Essa dinâmica territorial só
pode ser estabelecida de forma efetiva a partir da construção de duas grandes rodovias federais
que interligam as duas cabeças da rede regional, as rodovias BR-060 e 070. A implantação das
rodovias induziu a um primeiro processo de reorganização do espaço regional, desarticulando os
antigos núcleos municipais de Posse da Abadia e Olhos D`Água distantes da BR-060 e
rearticulando novos núcleos urbanos a partir da criação de Abadiânia e Alexânia. O próprio
nome e sede dos municípios foram modificados para atender a essa nova reorganização. A
economia local desses municípios foi reestruturada para atender as demandas geradas por
Brasília e Goiânia. A conversão da pequena produção rural para suprimento das demandas
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urbanas e expansão dos setores secundário e terciário visa principalmente atender ao mercado
do Distrito Federal.
Em todos os municípios são identificados atrativos potenciais e explorados, o que
caracteriza o uso do território para as práticas de turismo e lazer. Diversos usos foram
identificados através de suas respectivas formas: hotéis, pousadas, restaurantes, clubes, lojas de
artesanato, empreendimentos de turismo rural e de aventura, eventos e empresas. A existência
de aparatos políticos (secretarias) nas prefeituras bem como a existência de associações de
guias, empresários e artesãos denota a importância da atividade na realidade regional. O turismo
no eixo Brasília–Goiânia tem na origem fluxos locais e regionais, porém, verifica-se a
existência de políticas para atrair fluxos e investimentos internacionais. A criação do aeroporto
de Pirenópolis, a duplicação da BR-060, a modernização da GO-338, a definição do Roteiro do
Ouro como produto internacional, as campanhas de marketing promocional, são alguns dos
elementos que permitem defender a idéia de que a região já apresenta tendências concretas no
sentido da ampliação de seu mercado. O turismo surge enquanto evento a partir da construção
de Brasília. Os primeiros registros de viagens com fins turísticos foram feitos no período da
construção da nova capital. Relatos de jornais da época registram a presença de jornalistas,
empresários, estrangeiros e brasileiros das mais diferentes regiões que vem à Capital Federal em
construção conhecer as obras e monumentos.
Após a inauguração de Brasília e principalmente com a consolidação da nova capital
(anos 70), o turismo se consolida no Distrito Federal. A construção do novo aeroporto em 1972,
a integração rodoviária, a transferência de órgãos públicos, a construção de hotéis, restaurantes,
centros de convenção são elementos que justificam a expansão dos segmentos de turismo de
negócios, eventos e cultural. A transferência de funcionários públicos vindos da antiga capital,
Rio de Janeiro e que já estavam habituados a viagens e práticas de lazer trouxeram ao Planalto
Central novas demandas. A carência de locais para lazer e uso do tempo livre levou aos novos
moradores do Distrito Federal a procurarem formas alternativas para a prática do turismo. Nos
anos 70, as redes de transporte aéreo e rodoviário ainda não eram tão eficientes. As grandes
distâncias e os custos elevados de viagem faziam do turismo enquanto produto e prática de uso
do território uma atividade ainda muito limitada. A construção das rodovias BR-060 e BR-070,
a modernização do sistema de transporte aéreo e o crescimento demográfico romperam o
isolamento secular de diversos municípios goianos. A descoberta de atrativos culturais e
naturais representados pela riqueza da cultura goiana, dos centros históricos coloniais ainda não
alterados pela modernidade, pela existência de nascentes de importantes bacias hidrográficas
(Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná) e inúmeros rios encachoeirados e propícios ao
banho e contemplação levou ao surgimento dos primeiros fluxos turísticos tendo como origem o
Distrito Federal e destino as cidades goianas do entorno.
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Em um raio de cerca de 200 km do Distrito Federal surgem vários destinos turísticos com
diferentes segmentos. Alto Paraíso de Goiás e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros,
Paracatu em Minas Gerais, Pirenópolis, Caldas Novas e Formosa. Essas destinações não tinham
estrutura para receber esses fluxos e nem o turismo nesse período era compreendido como
alternativa de desenvolvimento regional. O primeiro documento que denota o turismo enquanto
política de desenvolvimento de cidades e regiões é a Carta de Quito (1968) elaborada pela
Conferência das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).
Conforme destaca Miragaya (2003), os sistemas urbanos de Brasília e Goiânia apesar de
tão próximos se desenvolveram com papéis e regiões de influência distintas. Com o maior grau
de inserção do Centro-Oeste à dinâmica regional brasileira, a expansão das atividades do
agronegócio e a modernização das redes de transportes houve uma aproximação e integração
dos dois sistemas urbanos. Com a duplicação da BR-060, inicia-se processo de redefinição do
papel desempenhado pelas pequenas cidades ao longo do eixo. Nesse processo o turismo
enquanto atividade econômica assume papel significativo no desenvolvimento regional. O
processo de produção do espaço e de novas territorialidades não é estático e a dinâmica de
desenvolvimento regional é veloz. Novas formas, novos usos, novas territorialidades misturamse às rugosidades do passado como o Distrito de Olhos D‟Água, núcleo urbano que deu origem
ao município e que conserva rico acervo de tradições culturais e artesanato. O artesanato local
produz objetos de cerâmica, tecelagem, cestaria, moveis de junco, palha, vime e bambu. “O
espaço ou território turístico é conseqüência da presença e distribuição territorial dos atrativos
turísticos que, não devemos esquecer, são a matéria-prima do turismo” Boullón (2002, p.79)
A diferenciação espacial, decorrente de seus diversos usos, pode ser percebida por meio
da análise dos lugares. E o uso do espaço pela atividade turística não produz efeito diferente. A
produção do espaço turístico no eixo Brasília-Goiânia não foge desse contexto. O turismo se
implanta aproveitando da base territorial produzida em outros momentos da história. O
desenvolvimento do turismo nos municípios do eixo Brasília-Goiânia é um processo/
movimento de transformação que traz consigo alterações espaciais e novas configurações
territoriais. Cria ou altera formas por meio da construção dos elementos de infra-estrutura
necessários a esse desenvolvimento, tais como: hotéis, pousadas, restaurantes, postos de
gasolina, duplicação e construção de rodovias. Redefine funções ao apropriar-se de elementos
espaciais pré-existentes como fazendas, casarios e igrejas coloniais, matas, cachoeiras e hábitos
característicos da cultura goiana que são transformados em atrativos turísticos. Transforma
ainda a estrutura pela qual os objetos estão inter-relacionados. A partir da constatação de que a
prática do turismo consome o espaço regional dos municípios do eixo Brasília-Goiânia pode-se
referir a esses como lugares turísticos. Ainda de acordo com Cruz (2001), a expressão lugar
turístico refere-se àqueles lugares já apropriados pela prática social do turismo e também a
lugares considerados com potencialidade turística.
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O aspecto da descontinuidade/ fragmentação é destacado por Boullón (2002, p.79) ao
dizer que “uma das características físicas dos atrativos turísticos é que, mesmo quando
próximos, só excepcionalmente se tocam; a outra, é que até nos países que contam com uma
maior densidade de atrativos nota-se grandes áreas do território que carecem delas”. Visto que
os territórios turísticos são entrecortados, não se pode recorrer a técnicas que delimitem regiões
homogêneas ou a grandes superfícies que não são tão turísticas quanto parecem. Para Boullón
(2002, p.80) “a melhor forma de determinamos o espaço turístico é recorrer ao método
empírico”, por meio do qual podemos observar a distribuição territorial dos atrativos turísticos e
dos empreendimentos, a fim de detectar os agrupamentos e concentrações que são notadamente
turísticos.
Steinberger e Silva (2007, p.5) afirmam que “em linhas gerais, pode-se afirmar que
alguns municípios do Entorno de Brasília transformaram-se em territórios turísticos, não por
obra do Estado, mas por obra dos moradores do Distrito Federal que, principalmente, a partir do
início dos anos 90, o inventaram se apropriando cada vez mais intensamente de seus atrativos”.
Os “primeiros turistas” chegam a esses municípios ainda no período de instalação da capital
(Anos 60). A criação do Clube Nova Flórida em Alexânia é prova que já naquele período (1960)
começavam a surgir demandas para uso turísticos dos recursos locais. A construção da BR-070
possibilitou também a inserção dos municípios da Serra dos Pireneus nessa dinâmica, portanto,
afirmamos que as origens do processo de produção de territórios no eixo Brasília – Goiânia se
dá em conjunto com a construção e instalação da capital federal nos anos 80. Deve-se destacar
que o desenvolvimento do turismo no eixo Brasília-Goiânia deu-se em primeiro momento por
fluxos espontâneos de turistas vindos de Brasília em busca de lazer e descanso nos municípios
do Entorno. A atividade turística surgiu de forma espontânea e foi pouco a pouco sendo
estruturada. Na maioria dos municípios as primeiras tentativas de organizar a atividade podem
ser consideradas até amadoras e mesmo na atualidade ainda verifica-se a ausência de
profissionais especializados ou com formação profissional em turismo e áreas correlatas.
As iniciativas de políticas públicas devem levar em conta as especificidades da formação
territorial da região requerendo ações conjuntas entre projetos e as diretrizes nacionais e
regionais de desenvolvimento do turismo. Apesar de contarem com poucas ações em conjunto,
os municípios goianos e o Distrito Federal tem visões individualizadas do turismo. Alguns
municípios já conseguiram um certo êxito na disputa por mercados e fluxos turísticos, outros
seguem o mesmo caminho, mas nem todos alcançam o mesmo nível de desenvolvimento.O
desenvolvimento do turismo em escala local e regional se expressa no posicionamento do setor
entre as principais atividades econômicas, geradoras de emprego, renda e arrecadação,
integrando os municípios em rede com ramificações nacionais e internacionais. Os atrativos
turísticos, base material e imaterial para a atração de visitantes são apropriados e utilizados pela
atividade. Novos territórios e formas de ocupação se manifestam no espaço geográfico e a
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Geografia busca compreender essas manifestações. A tecnificação da atividade e a expansão dos
fluxos e da importância econômica justificam a transformação do Eixo Brasília-Goiânia em
destinos/ territórios turísticos que compõem o cenário da capital do Brasil como centro urbano
inserido numa região de grandes atrações e potencialidades.
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AS PRÁTICAS TURÍSTICAS NA ORLA OESTE DA ILHA DE MOSQUEIRO,
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - PARÁ
Willame de Oliveira Ribeiro
Maria Augusta Freitas Costa
Maria Goretti da Costa Tavares

Introdução

O turismo, na visão de Knafou (1999, p. 71), é uma atividade multiforme que evoca a um
só tempo uma atividade humana e social atualmente fundamental, no mesmo sentido, De La
Torre (1994) é enfático ao tratar das múltiplas inter-relações de relevância econômica, cultural e
social imersas no turismo, o qual corresponderia ao deslocamento voluntário e temporário de
indivíduos ou grupos, do seu local de residência habitual para outro, fundamentalmente por
motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde. Sendo assim, o turismo releva não se reduzir
a uma atividade econômica, como é caracterizado por grande parte da bibliografia sobre tema,
conformando-se enquanto uma prática social, que, dessa forma, envolve as diversas dimensões
da sociedade: cultura, economia, espaço, etc. A sua expansão na Ilha de Mosqueiro (ver mapa a
seguir), que dista 77 km da sede do Município de Belém, do qual é distrito desde 1901, deu
seqüência ao modelo europeu de seus fundadores e acompanhou o desdobramento dos fluxos
mundiais de viagens pautados na dobradinha “Sol & Praia”. Dessa forma, as 17 praias
encontradas na orla ribeirinha da ilha de Mosqueiro, traçada da “Ponta do Bitar” na Vila (setor
oeste) até a “Ponta da Fazenda” na Baía do sol (setor norte), se formataram como o principal
atrativo à demanda turística dos grupos sociais belenenses de maior renda, onde a configuração
territorial se delimitava pelas casas de veraneio de segunda residência ao longo das orlas dessas
praias (MEIRA FILHO, 1978; CARDOSO, 2000; DANTAS e BRANDÃO, 2004).
A partir de 1999 com a implementação pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB) da
tarifa de transporte urbano (até então, essa tarifa era considerada como inter-municipal, já que o
trajeto rodoviário para Mosqueiro perpassa pelo território de quatro outros municípios:
Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara), que reduziu o preço da passagem à ilha, as
práticas turísticas na orla mosqueirense passaram a ser desempenhadas em maior proporção pela
população belenense de baixa renda, que compõem, juntamente com outros segmentos não
necessariamente de baixa renda, os fluxos turísticos excursionistas, isto é, que se deslocam
diariamente.
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A maior acessibilidade desse grupo social de menor poder aquisitivo (ampla maioria
nesse fluxo excursionista) às praias de Mosqueiro, principalmente àquelas de sua orla oeste
(delimitada entre o porto Pelé na Vila e a praia do Murubira), propiciou uma maior diversidade
social nessa orla ou, no dizer de Baumam (1999), propiciou mais nitidamente o encontro com o
“outro”. Para Gomes (2002) esse encontro com o outro é essencial à estruturação dos espaços
públicos, caso das praias fluviais da ilha de Mosqueiro, entretanto, nesse caso, a ocorrência do
encontro é permeada por conflitos de territorialidades entre comerciantes locais, segundos
residentes e excursionistas. Nesse trabalho procura-se identificar e analisar os (re)ordenamentos
territoriais à orla mosqueirense decorrentes dos conflitos entres essas territorialidades, ou seja,
entre as ações estratégicas de estabelecimento, manutenção e reforço do controle sobre outrem,
que tornam possível o uso de um dado terreno (GOMES, 2002). A complexidade dessas ações,
na interpretação de Souza (1995), ratificam-se na diferenciação entre “nós” e os “outros” e na
projeção dessas relações sociais sobre o espaço, podendo, assim, ser abarcada mediante o
conceito de território, cuja proximidade com as idéias de controle, domínio e apropriação
(políticos e/ou simbólicos) do espaço é marcante.

As práticas turísticas e a fluidez do território na orla oeste mosqueirense

As práticas turísticas na orla das praias mosqueirenses expressam, de acordo com
Raffestin (1993) e Souza (1995), o desenvolvimento das relações de uma coletividade que
define seus laços com o território através de mediadores ou instrumentos. O peso desses
mediadores na produção do espaço turístico de Mosqueiro não reside somente na dimensão
material, mas também, em sua dimensão imaterial, no caso da praia, essa possui, segundo Tuan
(1980), uma forte conotação simbólica que remete a aceitação e descanso pelos elementos
horizontais que a caracterizam tais como (água, areia, vegetação). Esses elementos constituem
os primeiros atrativos ao desenvolvimento do turismo de segunda residência na orla oeste
mosqueirense e sempre são retomados por esse grupo social como elementos identificadores de
sua territorialidade: “[...] é esse lugar ímpar, bucólico, a beleza das praias [...]” (turista de
segunda residência, jan. de 2005).
Os mosqueirenses também remetem a esses atrativos para delimitar a sua territorialidade
nas praias da orla oeste da ilha, incisivamente os poderes econômico e elitista locais –
comerciantes do ramo de material de construção, de hotelaria, de alimentação e entretenimento,
de abastecimento de combustível e profissionais liberais ligados ao turismo, etc. (DANIEL,
1988; RIBEIRO, COSTA, GOMES e TAVARES, 2004), segundo um representante desses
poderes “[...] As pessoas que

vem deixar mercadorias aqui, de Santa Catarina, Paraná

acham linda as praias de água doce com ondas [...] a beleza natural já nos foi dada [...]”.
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Juntas essas duas territorialidades: turistas de segunda residência e comerciantes e elite
local detinham o controle do uso da orla oeste até aproximadamente a última década do século
passado. Foram essas territorialidades as responsáveis pela implementação das obras de infraestruturas necessárias ao uso turístico, como construção de trapiches, urbanização das orlas das
praias, instalação da rede de telefonia e de energia elétrica, seja de forma direta ou indireta,
pressionando o governo estadual e municipal, a exemplo da construção da ponte Sebastião de
Oliveira que interligou a ilha ao continente, obra que teve incisiva intervenção dos turistas de
segunda residência como Augusto Meira Filho que projetou a ponte e organizou uma
construtora para efetuar “a obra do século que vai dotar a Ilha balneária do progresso que a
tanto tempo desejava e merecia” (AMANAJÁS 1976, p. 11).
Como substrato da fluidez territorial proveniente da construção da ponte Sebastião de
Oliveira os fluxos excursionistas da população de baixa renda da sede municipal passaram a se
dirigir com maior freqüência à ilha. Esses fluxos já se faziam presentes em Mosqueiro desde a
inauguração da rodovia Augusto Meira Filho no final da década 1960, mas é a partir da
construção da ponte (inaugurada no final da década de 1970) que esses fluxos ganham
notoriedade, pois não mais se restringiam ao uso da praia de São Francisco localizada no norte
da ilha e até então menos valorizada pelos segundo residentes, mas passam a se dirigir às praias
do eixo oeste, principalmente, as praias do Farol e do Chapéu Virado. De acordo com um exagente administrativo de Mosqueiro (entrevista, nov. 2003) na segunda metade da década de
1990 a flutuação populacional nos finais de semana de julho (alta estação do veraneio paraense)
chegava a 150 mil pessoas.
Essa flutuação em sua maioria formada por grupos excursionistas era atraída a Mosqueiro
pelo prazer e descanso que o ideal da praia simboliza a sociedade contemporânea, como ressalta
Tuan (1980 p. 131): “A areia cede à pressão, penetrando entre os dedos do pé e a água recebe e
ampara o corpo”, mas também e essencialmente pelos eventos musicais promovidos por
emissoras de rádio locais que instalam palcos de Show‟s na orla das praias do Farol, Chapéu
Virado e Murubira e, pela realização das “Micaretas” baianas (carnaval fora de época com
influência musical do axé baiano). Esses fluxos excursionistas foram durante longo tempo “bem
aceitos”, pelos grupos sociais que vivem da renda gerada pelo turismo e por parte dos turistas de
segunda residência, contudo, quando esses fluxos passaram a ser compostos de forma mais
intensa por excursionistas de baixa renda, esses grupos sociais passaram a reivindicar o controle
dos eventos musicais na orla oeste.
Nesse ínterim, comerciantes locais e turistas de segunda residência retomaram o discurso
da “ilha bucólica” e organizaram campanhas publicitárias de desestímulo à prática das
“Micaretas” em Mosqueiro, o que provocou também uma reação da Prefeitura Municipal de
Belém que passou a interferir na organização desses eventos ao constatar uma sobrecarga dos
trios elétricos que pressionavam as encostas das praias do Porto Arthur e do Murubira. A
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diminuição da realização desse tipo de evento em Mosqueiro reflete bem a intencionalidade da
ação: o controle de um grupo sobre um dado espaço para delimitar seu uso (no caso tentando
ou/e excluindo os fluxos de baixa renda). A evidência de tal intencionalidade fica clara na
declaração de um comerciante e corretor da ilha: “eu adoro aquele barato mas hoje eu não quero
desse jeito, só se fosse com outra música, essa atrai gente que não presta [...]” (Comerciante
local, jun. 2004).
Todavia, esse controle foi abalado no final da década de 1990 com a introdução pela
Prefeitura Municipal de Belém de vários ônibus com tarifa urbana, ou seja, tarifas iguais às
praticadas na sede do Município, no percurso Belém-Mosqueiro, cujos aproximadamente 77
Km encontram-se distribuídos entre os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa
Bárbara e, portanto, até então, caracterizavam a viagem e o preço da passagem para Mosqueiro
como intermunicipal. Criada para atender a uma reinvidicação dos moradores de Mosqueiro que
trabalhavam e estudavam na sede municipal, essa política intensificou novamente os fluxos
excursionistas de baixa renda na orla das praias do setor oeste dessa localidade, sendo que em
maior proporção que em momentos anteriores, segundo dados dos órgãos que organizam o
veraneio na ilha (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Transporte), em julho de
2003, em média, 300 mil pessoas freqüentaram as praias da ilha nos finais de semana, se
concentrando na orla oeste.
Um olhar sobre o “outro”: a des-re-territorialização das práticas turísticas na orla oeste

[...] chega domingo de manhã / fica difícil passar, sem um banho de mar /
tem a distância, a lotação, tumulto e / então [...] zoando na areia / quando
chega na água / vou me acabar / quando chegar na água jacaré é o que / vai
dar porque / tem limão, tem mate, melancia fatiada [...] (Falcão; Xandão; o
rappa; 1996)

A concentração desses fluxos nas praias da orla oeste engendrou, como indica Souza
(1997), a desordem do ambiente turístico preexistente e o estabelecimento de uma nova ordem.
O ordenamento territorial imposto pela prática turística de segunda residência na orla oeste de
Mosqueiro perpassava pela normatização desse espaço, como pode ser constatado no art. 152 do
Plano Diretor Urbano de Belém – PDU: “[...] a ordenação dos espaços da ilha de Mosqueiro [...
destina-se a] recreação e lazer [...]da população belenese de média renda” (PMB, 1994). Mas a
partir da implementação da tarifa urbana ocorre uma ruptura na diretriz do ordenamento
territorial do turismo na orla de Mosqueiro, criando uma lacuna que fora apropriada pelos
moradores menos abastados da sede municipal, que passaram a usar com expressiva intensidade
as praias da orla oeste da ilha.
Esse uso se deu em tal magnitude que ao observar o movimento do fluxo turístico na orla
das praias do Farol, Chapéu Virado e Murubira durante os finais de semanas de julho, por
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exemplo, constata-se que o controle territorial dessa orla é exercido por grupos sociais que para
lá se dirigem numa mobilidade diária. Isso induz a pensar como Souza (1995) em um território
móvel, em outras palavras, que se estabelece no próprio movimento excursionista, pois, na
perspectiva desse autor, um território móvel não requer necessariamente um enraizamento
profundo no lugar, ele pode ser instável e periódico, ser formado e dissolvido rapidamente, o
que é bem propício ao entendimento da territorialidade dos excursionistas na orla oeste de
Mosqueiro.
Na visão de Haesbaert (2004) esse tipo de território tem por característica ser mais
flexível, admitindo ora a sobreposição (e/ou multifuncionalidade) territorial, ora a intercalação
de territórios. Essa sobreposição é visualizada na orla oeste, posto que a territorialidade do
segundo residente coexiste com a dos excursionistas, fundamentalmente na praia do Murubira,
que ao longo de sua configuração histórico-territorial formatou-se como uma orla mais elitizada
e onde se encontra boa parte dos objetos espaciais componentes do atrativo turístico dos
excursionistas: palcos para eventos musicais e as aparelhagens eletrônicas, que segundo os
turistas de segunda residência e os comerciantes locais são responsáveis por trazer a “rataria”
(termo usado por um entrevistado para designar os grupos sociais advindos do excursionismo) a
Mosqueiro, como lamenta um entrevistado: “[...] Tiraram o trio elétrico mas aparelharam toda a
orla do Murubira” (Segundo residente, jan. 2005). Entretanto, o que se observa não só nos
finais de semanas de julho, mas também, no carnaval e finais de semanas de feriados
prolongados “é a presença de um processo de domínio e/ou apropriação que dota o espaço de
função e expressividade” (OP. CIT., p.243) por parte dos grupos sociais excursionistas.
De acordo com Gomes (2002) a freqüência de determinados grupos sociais em trechos de
praias ou em praias específicas expressa a identificação desses grupos com objetos territoriais
ou horários resolutos. Nesse sentido, o lamento do turista de segunda residência sobre as
aparelhagens eletrônicas na orla da praia do Murubira remete ao fato desse saber que os
excursionistas se identificam a esses objetos espaciais, como afirma um excursionista ao ser
indagado se não se incomodava com a intensidade alta das aparelhagens, a diversidade de
gêneros musicais que ecoava naquele instante: “a gente quer é curtição, quanto mais festa
melhor, quanto mais gente melhor” (jul. de 2004). O relato desse freqüentador das praias da orla
oeste mosqueirense quando comparado ao do segundo residente inscrito anteriormente, remonta
a análise de Urry (1996, p. 16) acerca da prática social do turismo: “Não existe um único olhar
do turista enquanto tal. Ele varia de acordo com a sociedade, o grupo social e o período
histórico.Tais olhares são construídos por meio da diferença. Com isso quero dizer que não
existe apenas uma experiência universal verdadeira para todos os turistas, em todas as épocas
[...]”.
Na visão de Urry (IDEM), alguns grupos sociais definem-se enquanto turista por meio do
“olhar coletivo”, esse olhar percebe os lugares mais adensados não como uma limitação das
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práticas turísticas, mas como uma motivação, um signo, um lugar de devaneios e fantasias.
Nesse sentido se organizam os movimentos de excursionistas à ilha de Mosqueiro: “quanto mais
gente melhor” e, sob essa perspectiva, impõem sua territorialidade às praias da orla oeste dessa
ilha, propiciando uma dinâmica muito peculiar que perpassa por viajar para um lugar para
realizar atividades fora do seu espaço cotidiano transportando parte de seu cotidiano, como se
observa na fala de um entrevistado: “a gente traz de casa a farofa, o frango assado, às vezes
compra carvão e assa aqui mesmo na praia [...] todo mundo viaja e se diverte, traz até um
sonzinho [...]”. Mas transportar o cotidiano não os libera de serem turistas dado o aparecimento
das variáveis lazer e viagem dissociada de atividades de trabalho.
Nesse ínterim, constata-se no “trazer de casa” estratégias de uso dos espaços da cidade
dos homens “lentos” de Belém, os que segundo Santos (1999) detém a força e que, no caso de
Mosqueiro, se apropriaram de uma descontinuidade nas políticas que subsidiavam o controle
territorial da orla oeste dessa localidade pelos turistas de segunda residência. A criação da tarifa
urbana pode ser considerada o marco dessa descontinuidade que propiciou aos pobres da cidade
de Belém a possibilidade de mais fortemente imporem suas formas de uso as praias de
Mosqueiro, abrindo um debate ruidoso sobre o uso turístico dessas praias, isso porque como
relata Santos (IDEM, p. 261): “Por serem „diferentes‟, os pobres abrem um debate novo,
inédito, às vezes silencioso, às vezes ruidoso, com as populações e as coisas já presentes [...]
encontrando novos usos e finalidades para objetos e técnicas e também novas articulações
práticas e novas normas, na vida social e afetiva [...]”.
Mas relembrando a assertiva de Urry (1996) exposta em parágrafo anterior, o turismo não
é uma prática de um olhar exclusivo e, portanto, o que aparece sob “olhar coletivo” dos
excursionistas como a ordenação de um tipo de uso na orla oeste mosqueirense, para os turistas
de segunda residência é a expressão da desordem e do caos social. O que aparece nas falas dos
representantes desse fluxo turístico é o princípio de ordem traçado pelo ideal de pureza onde,
como constata Bauman (1998), há “lugares certos” para cada uma das coisas, foi sob essa égide
que esse fluxo articulado aos comerciantes locais estabeleceram no PDU do município de
Belém de 1994 que as praias da ilha de Mosqueiro eram destinadas ao uso turístico da “classe
média” ao passo que as “classes menos favorecidas” deveriam freqüentar as praias de outra ilha
do município, cuja funcionalidade era específica para esse fim, parece ser sob essa mesma
égide que os turistas de segunda residência saudosistas relembram o passado: “[...] o preço da
passagem era um, as praias eram limpas” (jul. de 2004). Como aponta Bauman, a limpeza
sempre aparece nos discursos associada ao sentido de ordem, enquanto que o seu oposto: a
sujeira, estaria relacionada à desordem, e como na relação de uso das praias de Mosqueiro a
desordem é associada aos fluxos excursionista, esses são a própria “sujeira”, o que remete a
designação de “rataria” usada por um outro entrevistado.
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Partindo desse pressuposto, na busca do ideal de pureza, ou seja, de estar entre iguais,
os turistas de segunda residência que detinham o controle da orla oeste, quando da inserção mais
intensa dos movimentos excursionistas nessa área sofreram um processo de des-reterritorialização (HAESBAERT, 2004) ainda em curso. Nesse processo aparecem dois sentidos
mais nítidos: a desterritorialização total e reterritorialização em outros destinos turísticos e a
desterritorialização parcial e reterritorialização momentânea em outras partes da ilha. No
primeiro sentido o processo constitui-se mais simples, pois os turistas acabam por colocar a
venda seus imóveis e se direcionar, principalmente, às praias do município paraense de
Salinopólis ou às praias de Fortaleza, no estado do Ceará. De acordo com um corretor de
imóveis que atua em Mosqueiro, 70% dos proprietários cuja venda de seus imóveis estavam
sobre sua responsabilidade entre 2000 e 2004 tinham uma dessas duas localidades como destino
turístico, fato ratificado na fala de Lima (2000, p. 4): “a Bucólica há muito tempo já deixou de
ser o reduto de uma minoria privilegiada, porque quem tem realmente dinheiro, passa os
feriados em Salinas, no Nordeste, ou no Sul Maravilha”.
Já no segundo sentido o processo configura-se com um grau de complexidade maior,
dentro do qual vislumbra-se três estratégias de reterritorialização, todas com a manutenção das
casas de veraneio na orla oeste: a primeira perpassa pelo uso das praias dessa orla pelos turistas
de segunda residência somente durante o período de baixa estação, assim, ou as casas
permanecem fechadas durante o mês de julho e os grandes feriados como carnaval e semana
santa, ou são alugadas. Em 2003 constatou-se na orla das praias Grande, Farol e Chapéu Virado
15% das residências de veraneio fechadas no período do carnaval e 10% no mês de julho,
propriedades bem cuidadas e cujos caseiros relataram serem usadas pelos donos durante os
finais de semanas dos outros meses do ano. A segunda estratégia vincula-se ao deslocamento
dos segundos residentes das praias da orla oeste durante os finais de semanas em que o uso
dessa orla é efetivado pelos fluxos excursionistas para praias mais afastadas, como as do Paraíso
e do Maraú, no norte da ilha, onde “ainda tem muita natureza” e “a gente pode lembrar da
bucólica” (Segundo residente, fev. 2003). Na concepção de Knafou (1999) a necessidade de
recorrer a espaços com “muita natureza” ou que sejam “bucólicos” reflete uma prática turística
que se traduz pelas “heranças elitistas” que ensejam uma forma de controle sobre o uso de
determinadas localidades turísticas.
Para Urry (1996) as heranças elitistas compõem-se por um olhar “romântico” cuja solidão
e privacidade são enfatizadas na prática turística, num relacionamento quase totalmente
espiritualista com o objeto do olhar que muitas vezes se direciona a aspectos da paisagem
natural. Nesse sentido, quando um turista de segunda residência declara: “agora eles colocam
esses palcos imensos, cartazes gigantescos, até um shopping! [...] a gente nem consegue ver a
beleza das praias, a natureza [...]” (agst, 2004), ele indica seu imaginário acerca do uso das
praias, imaginário que é socialmente produzido e, como aponta Castro (1997), com forte
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conteúdo espacial seja natural ou construído. Na perspectiva dessa autora, entender a geografia
contida no imaginário social possibilita vislumbrar-se as representações espaciais daí
decorrentes e como essas induzem a determinadas práticas e organizações espaciais. Na ilha de
Mosqueiro, portanto, a prática dos segundos residentes de se direcionarem a praias que “ainda
tem muita natureza” emerge da representação espacial desse grupo social, ou seja, de seu olhar
sobre as praias da orla oeste de Mosqueiro.
Segundo Tuan (1980) apesar de ser limitado a aparência e essencialmente estético, esse
olhar, bem como o olhar dos excursionistas, é relevante por trazer perspectivas novas e, assim,
abrir constantes debates sobre certas realidades. No caso dos segundos residentes essa relação
aparece intrínseca as experiências de topofilia, de que trata esse autor, em outras palavras, para
uma parcela significativa dos entrevistados desse grupo social (45%) o espaço da orla oeste de
Mosqueiro revela-se como um lugar repleto de sentimentos e emoções, como se observa na fala
de um desses entrevistados: “Eu construí essa casa, eu mesmo, que era p‟ra mim e minha
mulher vir mais [...] agora nem a gente nem meus filhos vêm, só um é que se interessa. É uma
pena, aqui é tão bonito, eu vivi tantos momentos” (jul. 2004).
A terceira estratégia se caracteriza por um processo de relativa enclausura, marcado pela
elevação dos muros das casas de veraneio. Nessa estratégia os turistas de segunda residência
durante os finais de semana não fazem uso das praias e se recolhem ao espaço físico de suas
propriedades que, em geral, possuem piscinas e áreas para prática de esporte. Essas três
estratégias dos turistas de segunda residência permitem entender-se a configuração de
territorialidades móveis nas praias da orla oeste mosqueirense, estabelecidas e desfeitas
fugazmente como propõe Souza (1995) acerca dos territórios substratos da mobilidade. Assim, a
configuração territorial nas praias da orla oeste da ilha, incisivamente em alta estação, constituise predominantemente por uma intercalação entre a territorialidade dos segundos residentes e
dos excursionistas de baixa renda, os primeiros controlando o uso dessas praias nos finais de
semanas e, os segundos controlando esse uso nos dias úteis da semana. Portanto, como assesta
Haesbaert (2004, p. 243) essas territorialidades são concebidas no próprio movimento, a partir
da “[...] repetição do movimento, entendida a repetição como uma espécie de movimento „sob
controle‟”.

A rigidez do poder econômico e da elite mosqueirense: quando a idéia da diferença não
funda um espaço
O movimento “sob controle” que excursionistas e segundos residentes exercem na orla
oeste de Mosqueiro engendra, na concepção de Knafou (1999), a delimitação do território
turístico e, só a partir dessas práticas se pode falar em território do turismo. Assim, nessa
concepção a invenção e a produção pelo turismo de um território vinculam-se ao uso de
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determinados espaços por grupos de turistas, que são “mais ou menos retomados pelos
operadores turísticos e pelos planejadores” (OP. CIT., p. 73). Na ilha de Mosqueiro, como se
relatou anteriormente, a operacionalização e o planejamento foram sempre retomados das
práticas turísticas dos segundos residentes o que implica dizer que a des-re-territorialização
dessas práticas incidiu sobre a territorialidade de donos de hotéis, de bares e restaurantes, de
postos de gasolina, de lojas de materiais de construção etc. Partindo-se da análise de Daniel
(1988, p.30) essas territorialidades constituem o poder econômico e o poder social da elite em
Mosqueiro e cujo controle comercial da orla oeste mosqueirense foi abalado proporcionalmente
ao aumento dos fluxos excursionistas à ilha.
Esse abalo derivou, entre outros fatores, da penetração de comerciantes ambulantes nessa
orla que, percebendo a mudança nas práticas turísticas nessa localidade e beneficiados pela
facilitação da acessibilidade promovida pela introdução da tarifa urbana, passaram a disputar o
consumo dos turistas com os proprietários de barracas, restaurantes e lanchonetes estabelecidos
na orla fluvial de Mosqueiro. Essa disputa provocou o repasse desses estabelecimentos a outros
proprietários e acirrou os conflitos entre comerciantes locais, ambulantes e excursionistas como
demonstra a fala de um comerciante local: “O ambulante é despreparado, sujo e violento
[...]quando vão embora levam todo o dinheiro, e o que fica para Mosqueiro? [...] e esse pessoal
que vem p‟ra cá só com o dinheiro da passagem” (agst. 2004). Essa assertiva, no entanto, é
questionada

por ex-agente distrital de Mosqueiro, segundo o qual desde que os fluxos

excursionista passaram a frequentar com mais intensidade às praias da ilha ocorreu um
incremento na economia de aproximadamente 40%.
Na perspectiva de alguns entrevistados a predominância do comércio ambulante na orla
oeste de Mosqueiro é substrato dos preços praticados pelos comerciantes locais que, de acordo
com eles, exploram os turistas: “[...] um prato que custa 10 reais é alterado para 100 reais,
dependendo da cara do freguês” (Segundo residente, jan.2005). Mas para os prestadores de
serviços instalados nessa orla o grande problema do turismo na ilha é a tarifa urbana,
responsável segundo os donos de hotéis por “uma queda brusca no número de hospedagem”.
Nesse ínterim, esses prestadores de serviços tentando restabelecer a ordem turística anterior
passaram a fomentar uma campanha pela revisão da lei que instituiu a tarifa de transporte
urbano entre a sede municipal e a ilha. Essa campanha era apenas parte da estratégia de
ordenamento dessa territorialidade para a orla oeste de Mosqueiro que perpassava pela criação e
fortalecimento de associações, como a Pró-Turismo, composta por prestadores de serviços e
turistas de segunda residência, cuja principal ação depois de sua criação em julho de 2003, foi a
organização da festa de encerramento desse mesmo ano na praia do Farol , que segundo um
membro da diretoria: “no „ano novo‟não houve uma ocorrência [...] só tocamos marchinhas de
carnaval, eu acho que é isso – organização [...] onde não tem sujeira rato não vem”.
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Na fala desse morador fica explicitado o sentido da organização turística proposta por
essa associação, uma organização em que o uso das praias da orla oeste seja destinado a pessoas
que gostem de um típico específico de música e que não gostem de sujeira, características que
na visão desse grupo social não pertencem aos excursionistas de baixa renda. Todas as ações das
associações que atuam na orla oeste de Mosqueiro têm o objetivo claro de desterritorializar
esses excursionistas dessa orla, todavia a estratégia mais audaciosa e que poderia tornar a
territorialidade dos prestadores de serviço livre para controlar o uso da orla oeste sem dúvida
rebatia sobre a tentativa de criação do Município de Mosqueiro. A liberdade, de acordo com
Bauman (1998), consiste no poder de agir de acordo com vontade própria para alcançar
resultados propostos, dessa forma, o projeto de lei do deputado estadual César Colares, que
pretendia instituir o município de Mosqueiro, transformou-se em vetor de liberdade para os
comerciantes dessa área instaurarem sua visão de ordem no uso turístico dessa localidade.
A proposta de criação do Município de Mosqueiro no final da década de 1990 surge
dentro do contexto eleitoral desse período sendo amplamente defendida pelo poder econômico e
social da elite mosqueirense, apesar do autor da proposta, o deputado César Colares, não ser
“filho da terra”. O posicionamento desses poderes frente a essa proposta difere de seus
posicionamentos durante a proposta similar realizada pelo então deputado estadual Nicias
Ribeiro no início dessa mesma década, quando esses poderes organizaram campanhas
publicitárias em favor da não emancipação no plebiscito de 1991, do qual saíram vencedores.
Ao ser indagado sobre o assunto um representante desses poderes assim descreve sua atitude
frente às propostas de emancipação: “[...] o preço da passagem era um, as praias eram limpas,
no momento [...] não errei. Nós só não esperávamos que o Município de Belém fosse brigar
com o Estado [...] eu e vários empresários de Mosqueiro fomos buscar o César Colares”
(representante do ramo hoteleiro, jun. 2005); na primeira parte da fala o representante discorre
sobre seu posicionamento contrário a primeira proposta de emancipação, e já demonstra porque
era adepto da segunda proposta: “o preço da passagem é outro, as praias estão sujas”.
Nessa segunda proposta o turismo é enfatizado como a principal base econômica de
sustentabilidade financeira para o novo município tendo como principal fonte fomentadora a
Política Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, do Governo Federal. Essa política,
no entanto, segundo gestores públicos, existe desde 1995 e nunca conseguiu se consolidar e,
além disso, os recursos eram repassados aos governos estaduais que os redirecionavam aos
governos municipais, não sendo assim, canalizados diretamente aos prefeitos o que demandaria
muita articulação para realmente adquiri-los. Segundo ex-secretários municipais do governo do
PT em Belém, além dos contratempos para usufruir os recursos do PNMT, o distrito de
Mosqueiro se emancipado não teria renda própria, pois os índices de arrecadação nessa
localidade são baixos e, assim, o pretenso município ficaria dependente dos repasses federais do
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Fundo de Participação dos Municípios, que como mostra o GRAF. 1 representaria quase a
metade dos recursos repassados pela PMB em 2004.

3500000
3000000

+40%

2500000
2000000
1500000

RECURSO DO ORÇAMENTO DA
PMB

1000000

REPASSES DO FPM

500000
0
1

2

Gráfico 1 - Comparação entre os recursos que seriam.
destinados pelo FPM a Mosqueiro em caso de emancipação e
os repasses efetivados pela PMB a essa localidade em 2004.
Fonte: Elaborado a partir dos trabalhos de campo e dados do
IBGE (2000) e da PMB (2004).

Como se constata no GRAF. 1 os recursos do FPM que são repassados para municípios
com população de 28 mil habitantes (população oficial de Mosqueiro segundo censo de 2000)
seriam muito inferior aos R$ 3.004.749 (três milhões quatro mil setecentos e quarenta e nove
reais) investidos pela PMB em 2004 (PMB, 2004). Considerando-se que 42% desses recursos
são empregados em atividades vinculadas as práticas turísticas em Mosqueiro, como eventos
culturais e infra-estrutura urbanística, a exemplo da reestruturação da orla das praias do Farol e
Chapéu Virado realizada entre os anos de 2003 e 2004, some-se a esses dados o fato de que nos
meses de fevereiro e julho a PMB investe cerca de 150 mil para preparar a ilha para receber os
turista para o carnaval e o veraneio respectivamente (PMB, 2004). Nesse viés, a emancipação
político-administrativa de Mosqueiro não seria responsável pelo fortalecimento das práticas
turísticas na orla oeste mosqueirense, já que os recursos destinados pelos gestores municipais
aos empreendimentos turísticos nessa orla tenderiam a ser reduzidos, mais que isso, o uso dessa
área seria controlado pelos opositores dos fluxos excursionistas que estavam à frente da
proposta de emancipação, isso significa dizer que o espaço da diferença que se arraigou nessa
orla com o aumento desse fluxo nessa área seria induzido à homogeneização do uso turístico
dos segundos residentes.

No viés do (eco) turismo: uma nova significação ao uso da orla oeste

300

No bojo desses conflitos na orla oeste de Mosqueiro com o objetivo de estimular o uso
turístico da orla oeste pelos fluxos turísticos mais abastados da sede municipal de Belém o
governo municipal petista (1998-2004) implementou, além de obras urbanísticas, a revitalização
da trilha ecológica Olhos D‟água, no extremo oeste da ilha. Os aspectos sócio-ambientais de
Mosqueiro negligenciados até a década de 1990 pelos planejadores do turismo nessa localidade,
cuja preocupação primordial era com a implantação das infra-estruturas emergenciais (operação
tapa buraco, por exemplo), com a revitalização dessa orla tornam-se centrais para esses
planejadores, sendo a partir dessa revitalização demarcada a ingerência direta da Companhia de
Turismo de Belém – Belemtur. O primeiro processo de revitalização implementado pela
Belemtur deu-se em 1998 quando a trilha ainda era denominada “I Trilha Ecológica de
Mosqueiro”, durante essa revitalização estabeleceu-se uma intercalação do percurso terrestre
com um percurso fluvial, cujo ponto de partida passava a delimitar-se no trapiche da Vila de
Mosqueiro na orla da praia do Areião e o término no porto Pelé, no bairro do Maracajá.
Para Fenell (2002) o crescimento do fluxo do turismo ecológico é resultado dos debates
mundiais acerca da conservação do meio ambiente e resulta diretamente das concepções de
desenvolvimento sustentável sendo, portanto, na visão desse autor, uma forma de turismo em
que o visitante aprecia a história natural de uma área e suas culturas contribuindo para a
conservação dessa área e para o bem estar da população local. Nesse viés, a implementação da
trilha Olhos D‟água incidiu sobre a forma de organização sócio-espacial dos grupos de nativos
mosqueirenses que vivem a aproximadamente um século em três localidades no extremo oeste
da ilha: Caruaru, Castanhal do Mari-Mari e Espírito Santo, pois é em áreas como dessas
localidades cuja exuberância dos recursos naturais e dos traços tradicionais denotam
características das “paisagens notáveis” (RODRIGUES, 1997) que, segundo a definição de
Fenell (2002), os eventos do ecoturismo se instalam. Dessa forma, um antigo caminho de
3886m de extensão usado pelos nativos para interligar duas dessas comunidades transforma-se
em atrativo turístico, cujas características sócio-ambientais como espécies florísticas como a
andiroba, a seringa e o guarumã, e as lendas, a pesca artesanal de camarão, a extração do açaí e
o fabrico da farinha de mandioca, proporcionariam “experiência individual direta com o
ambiente de paisagem rústica e com o nativo” (LEONY, 1997, p. 54).
A redescoberta das singularidades mediadas pelo meio e proposta, segundo Leony
(IDEM),

pelos novos estilos do turismo, mais personalizados e diferenciados, induz a

valorização crescente de destinos como os da trilha Olhos D‟água, que se constituem como um
diferencial em relação a outros eventos ecoturísticos na cidade de Belém, essencialmente, por
inserir traços da sociabilidade local numa valorização das experiências dos nativos
mosqueirenses e por estimular o resgate de práticas já não realizadas por esse grupo social,
gerando a criação de um grupo de carimbó (dança típica de algumas áreas paraenses) e da
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produção de artesanatos. A noção de sociabilidade, na perspectiva de Santos (1999), afirma-se
na densidade social provocada pelo intercâmbio efetivo entre as pessoas.
Segundo Lópes (2001, p. 81) a base não-mercadológica dos movimentos turísticos revelase na demonstração de orgulho dos moradores das áreas receptoras, ou seja, dos sentimentos,
significados e privilégios que esses identificam a sua pertença ao lugar e a pertença desse ao
mundo. No circuito do turismo ecológico de Mosqueiro isso se evidencia nos relatos de cerca de
80% dos 26 chefes de famílias entrevistados: “Gosto de contar a estória, é importante”
(Morador do Castanhal do Mari-Mari, dez. 2003); “[...] foi bom porque temos novos
conhecimentos, ver estrangeiro [...] ele divulga mais a comunidade, a gente fica mais
conhecido” (Moradora do Caruaru, dez. 2003). Para Bauman (2001, p. 111) o encontro com o
“outro”, com o “estranho” peculiar aos movimentos turísticos tem como único ponto de apoio o
“fio fino e solto de sua aparência, palavras e gestos”, mas, na concepção de Lópes (2001), esse
fio fino e solto pode se metamorfosear em uma densa relação pela reciprocidade entre visitantes
e visitados. Observa-se nas localidades envolvidas pela trilha Olhos D‟água que essa
metamorfose encontrava-se em curso no ano de 2003 com a presença de turistas se alojando nas
propriedades dos nativos com relativa freqüência o que engendrava relações de amizade entre
esses grupos sociais.
Entretanto, a definição do projeto da trilha ecológica Olhos D‟água como substrato das
mudanças territoriais na orla oeste mosqueirense resultou, também, no aumento das tensões
sociais locais na área do projeto. Verifica-se o aumento dessas tensões através dos impactos
sobre os espaços de mata ao longo da trilha, que constantemente são queimados por moradores
contrários a trilha, incisivamente por não participarem diretamente dos eventos dessa, ou seja,
não terem uma renda proveniente dessa. Isso porque apenas 10% dos moradores das localidades
abarcadas pela trilha desenvolvem uma relação direta com os eventos por ela promovidos como
guia turístico, contador de estórias e apresentação do fabrico da farinha, sendo que em média
esses moradores recebiam dez reais (R$ 10,00) por grupo de turistas que visitam a trilha. Nesse
ínterim, a realização do projeto da trilha pouco apresenta relação com a concepção teórica do
ecoturismo mencionada anteriormente por Fenell (2001), mas repercutiu o objetivo inicial de
atrair novamente os fluxos turísticos mais abastados da sede municipal de Belém, como
demonstra o GRÁF. 2.
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Gráfico 2 - Origem dos visitantes da trilha Olhos D‟água
de acordo com os moradores locais em 2004.
Fonte: Trabalho de campo realizado em Mosqueiro em janeiro de 2004.

Como demonstra o gráfico acima, 70 % dos turistas que visitam a trilha são paraenses,
sendo que cerca de 80% são belenenses com relativo poder aquisitivo, já que para visitar a trilha
uma pessoa gastava em média cinqüenta reais (R$50,00). Nesse mesmo gráfico é possível
observar que, de acordo com a percepção dos moradores do entorno da trilha, 44% das visitas a
essa localidade é efetuada por estrangeiros, os europeus representando a maior parcela, fato que
demonstra como os discursos ambientalistas das décadas de 1970 e 1980, principalmente sobre
a Amazônia, foram entronizados nesse continente, como relata um comerciante estabelecido no
trajeto da trilha: “o turismo aqui ainda vai crescer muito [...] os alemães querem vir dormir aqui
[...] eles vem p‟ra ver a Amazônia, mas tem pouco tempo p‟ra ficar em Belém e pela
proximidade e exuberância esse é o lugar [...]” (agst. 2003). A prática ecoturística no oeste da
ilha de Mosqueiro corresponde, na grande maioria, a fluxos turísticos excursionistas, pois os
freqüentadores da trilha passam apenas algumas horas nessa área, mas a ingerência de políticas
no sentido de propiciar o aumento desse fluxo nunca foi questionada.
Nesse sentido, a reforma do porto Pelé na orla do rio Murubira que modificou um espaço
que até então nunca tinha recebido investimentos governamentais e era mantido por um grupo
de pescadores locais, não recebeu nenhuma crítica de outras territorialidades turísticas em
Mosqueiro. Essa obra apesar de ter melhorado estruturalmente o porto Pelé e, portanto, as
condições de vida e de trabalho dos moradores dessa porção territorial de Mosqueiro que se
utilizam do transporte fluvial para escoarem a produção, levarem os filhos ao médico e à escola,
propiciou uma maior circulação de turistas nessa área, o que provocou um aumento no número
de embarcações atracadas nesse porto à espera dos visitantes para atravessar para uma das três
novas trilhas ecológicas abertas depois da trilha Olhos D‟água em áreas próxima a mesma, isso
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vem provocando uma espécie de congestionamento no porto que dificulta a circulação da
população local e dos produtos que essas comercializam a mais de um século por essa via.

A orla oeste enquanto espaço público: o que pode o encontro entre estranhos (a guisa de
conclusão)

A dinâmica de relações de poder estabelecida na orla oeste da Ilha de Mosqueiro por
meio da busca de domínio e controle desse espaço, conformada na constituição de territórios por
parte das próprias práticas turísticas, como é o caso dos excursionistas e dos segundos
residentes, e por agentes diretamente ligados ao turismo, como comerciantes e outros
prestadores de serviços; cria a necessidade de uma reflexão mais atenta acerca da
funcionalidade dessa orla enquanto espaço público. As restrições ao usufruto do espaço
apresentam-se marcadamente contraditórias se a este for atribuída a qualidade de público, pois,
“fisicamente, o espaço público é, antes de mais nada, o lugar, praça, rua, shopping, praia,
qualquer tipo de espaço, onde não haja obstáculos a possibilidade de acesso e participação de
qualquer tipo de pessoa”, como enfatiza Gomes (2002, p. 162). A dimensão física demonstra,
nesse caso, sua relevância a compreensão da realidade social, uma vez que, em grande medida,
os elementos mobilizados à construção dos territórios na referida orla vinculam-se aos trunfos
espaciais (SOUZA, 1995) nela encontrados, tanto os inerentes ao espaço físico como: a areia da
praia, a vegetação, quanto os socialmente produzidos como: arenas de esportes, palcos de
show‟s, calçadas, casas de veraneio, constituindo-se, assim, bases fundamentais aos discursos
do “bucólico” e do “fazer parte de uma multidão”, o primeiro mais diretamente ligado aos
turistas de segunda residência e a elite e poder econômico locais a eles associados; e o segundo
mais identificado aos excursionistas.
A orla oeste da Ilha de Mosqueiro possui no conflito entre essas territorialidades uma de
suas marcas mais fundamentais, muitas vezes se manifestando em tentativas de restrição do
acesso a determinados grupos, o que pode ser constatado nas estratégias da elite e poder
econômico locais e segundos residentes com vistas à restrição do fluxo excursionista à ilha. De
acordo com Bauman (2001, p. 126) o esforço de afastar o outro, o diferente, evitando, desse
modo, a necessidade de comunicação, de negociação, de compromisso mútuo, se apresenta
coerentemente com a preocupação contemporânea obsessiva com a poluição e a purificação,
com a “tendência de identificar o perigo para a segurança corporal com a invasão de „corpos
estranhos‟ e de identificar a segurança não ameaçada com a pureza” (OP. CIT). Neste sentido,
torna-se comum a recorrência no discurso do “bucólico” à analogia entre os fluxos
excursionistas e a violência e a sujeira, como demonstrado anteriormente.
O “fazer parte da multidão” nem sempre se apresentou antagônico ao “bucólico”, sendo,
desse modo, aceito e incentivado pela elite, poder econômico local e turistas de segunda
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residência, com isso, torna-se evidente que a preocupação desses agentes não está voltada para o
turismo de massa em si, mas para a composição desse, ou seja, o conflito somente ganha
dimensão quando os grupos sociais de baixa renda passam a ser a parcela mais expressiva do
fluxo turístico para Mosqueiro.
O conflito dessa forma estabelecido e as decorrentes estratégias de restrição de acesso e
uso à orla oeste vão de encontro à caracterização de um espaço público enquanto o lugar do
discurso público, pois, para tanto, a co-presença de indivíduos, de diferentes, é primordial, uma
vez sendo o único meio de estabelecer o confronto de razões e a realização do debate. Na visão
de Gomes (2002, p. 160) a comunicação entre os diferentes é possível através da
intersubjetividade, isto é, do domínio de interlocução que garante o sucesso da
comunicabilidade, sendo assim, “o espaço público é simultaneamente o lugar onde os
problemas se apresentam, tomam forma, ganham uma dimensão pública e, simultaneamente,
são resolvidos” (OP. CIT.). Segundo Bauman (2001, p. 122) a capacidade de interagir, de
debater com estranhos sem utilizar essa estranheza contra eles ou atuar no sentido de eliminar
características da sua estranheza é o principal qualificativo da civilidade. A renúncia a esses
preceitos é vista pelo autor como uma patologia do espaço público, que terá reflexos no campo
da política, entre outras coisas, por meio da decadência do princípio do diálogo e da negociação.
Neste sentido, Gomes (2002, p. 164) assim se pronuncia a respeito do espaço público:
[...] um lugar de conflitos, de problematização da vida social, mas sobretudo
é o terreno onde esses problemas são assinalados e significados. Por outro
lado, ele é uma arena onde há debates e diálogo; por outro, é um lugar das
inscrições e do reconhecimento do interesse público sobre determinadas
dinâmicas e transformações da vida social. [...] Por meio desses lugares de
encontro e comunicação, produz-se uma espécie de resumo físico da
diversidade socioespacial daquela população.

A orla oeste de Mosqueiro por condensar uma grande diversidade social, tanto no que se
refere às práticas turísticas (segundos residentes, excursionistas e ecoturistas) quanto aos grupos
sociais locais, pode se estabelecer enquanto um espaço público na forma proposta por Gomes
(IDEM), mas para isso, essa diversidade deve ser incentivada e não restringida, como acena o
próprio Plano Diretor Urbano do Município de Belém (PMB, 1994). A implementação de
restrições de uso dessa orla a determinados grupos sociais impossibilita o encontro com o outro,
com o diferente e, dessa forma, aproxima o espaço da orla oeste mosqueirense da conceituação
de espaço público, mas não civil. Segundo Bauman (2001, p.191) esse tipo de espaço público
inspira o respeito e a ação, consubstanciando, assim, a “[...] tarefa de enfrentar a chance de
encontrar estranhos [...]”, enquanto que os espaços públicos e civis reforçam a permanência e a
interação. Nesse sentido, duas intervenções do governo local foram essenciais para estimular
essa interação e permanência na orla oeste: a instauração da tarifa urbana e a instalação da trilha
ecológica Olho D‟água, pode-se dizer que a primeira inaugurou o encontro com o estranho e a
segunda tentou consolidar esse encontro.
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A inauguração do encontro com o outro na orla oeste de Mosqueiro por meio da
facilitação do acesso aos grupos sociais de menor poder aquisitivo da sede municipal com a
instauração da tarifa urbana, impôs a essa área um debate novo sobre o seu uso turístico que até
então se formatava como um espaço público mas não civil, pois esse uso se destinava
basicamente a um grupo restrito de turistas: os segundos residentes, ou quando muito, a uns
poucos excursionistas, cuja semelhança do estilo de vida os tornava seus iguais. A tentativa de
consolidação de um espaço público civil através da instalação da trilha Olhos D‟água, remete a
uma ação que visava em última análise a “permanência”, para retomar Bauman (IDEM), dos
fluxos excursionistas na orla oeste, isso porque para manter os segundos residentes
frequentando essa orla ao invés de simplesmente desarticular a linha rodoviária que praticava a
tarifa urbana, articulou-se outros trunfos espaciais dessa localidade como atrativo turístico e,
possibilitou um outro olhar do turista sobre seu espaço turístico.
Esse outro olhar do turista sobre seu espaço de vivência turística perpassa pela descoberta
de que esse espaço não se restringe as praias da orla oeste, fato evidenciado no relato de vários
turistas que visitam a trilha: “[...] eu nem sabia que existia isso aqui [...] quando me falavam de
Mosqueiro eu só lembrava do verão, das casas de praia e da praia” (Turista de segunda
residência, agst. 2003). Nesse ínterim, a instalação de um roteiro ecoturístico nessa porção
territorial de Mosqueiro engendrou mais “encontros com estranhos”, dado o fato da realidade
vivida pelos grupos sociais das três localidades abarcadas pela trilha ser desconhecida da grande
maioria dos belenenses que freqüentam a ilha e, de que os grupos sociais dessas localidades
pouco tinham relação com os fluxos turísticos da ilha e, quando tinham, se restringiam a venda
do excedente da produção local de base familiar para alguns comerciantes que atendem os
turistas no mercado e na feira da Vila.
Mais que isso, essa nova prática turística na orla oeste de Mosqueiro propiciou um olhar
sobre o lado ribeirinho da ilha, esquecido com a desativação do transporte fluvial, e que a
utilização do trapiche da Vila e do porto Pelé como objetos espaciais essenciais ao uso turístico
desse lado da ilha trouxe a tona, um lado em que as pessoas usam canoas para ir a escola, aos
postos médicos etc. A conseqüência desse uso turístico repercutiu sobre os fluxos de ecoturistas
vindos de outros países a Belém, principalmente alemães, que passaram a visitar a orla oeste de
Mosqueiro no percurso da trilha, imprimindo mais uma territorialidade à área, nesse sentido,
como assesta Haesbaert (2004, p. 350) o mais importante na construção dessa territorialidade é
o significado e a “funcionalidade” que as relações daí derivantes empreendem no espaço. Nesse
viés, se as relações derivantes dessa territorialidade com as demais estabelecidas na orla oeste
resultarem em efetivos encontros com o diferente pode ser que essa orla constitua-se em um
espaço realmente público. Entretanto, o que se observa nessa orla, fundamentalmente, por parte
dos segundos residentes é a incessante busca da redução das chances de encontrar com o
estranho, isso porque como aponta Arendt (1987, p. 50), enquanto membros de uma sociedade
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esses turistas esperam: [...] de cada um de seus membros um certo tipo de comportamento,
impondo inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes a <normalizar> os seus membros, a
fazê-los <comportarem-se>, a abolir a ação espontânea ou a reação inusitada”.
Essa busca por “normalizar” a orla oeste fornece uma relevante base explicativa para a
desterritorialização

dos

turistas

de

segunda

residência

de

Mosqueiro,

pois

essa

desterritorialização é associada a sua reterritorialização em outras localidades turísticas
paraenses como a orla das praias do município de Salinopólis, ou localidades nordestinas como
a orla das praias de Fortaleza, ambas redutos do turismo de massa, ou seja, com aglomeração de
pessoas, com alta intensidade sonora etc., mas com “pessoas mais limpa” (Segundo residente
jun. 2004). Essa recusa de interação com o diferente debilita sensivelmente a natureza da orla
oeste de Mosqueiro enquanto espaço público, pois, como destaca Arendt (1987, p. 67), “ser
visto e ouvido por outros é importante pelo fato de que todos vêem e ouvem de ângulos
diferentes. É este o significado da vida pública [...]”. Segundo Gomes (2002, p. 159) os espaços
públicos, como a orla oeste de Mosqueiro, encarnando todas as disputas territoriais e conflitos
de interesses, são condições espaciais importantíssimas e absolutamente necessárias ao ideal de
liberdade, de igualdade e de um regime político que pretenda estabelecer um valor isonômico
entre as pessoas, sendo, desse modo, condição e meio para o exercício da cidadania.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM APORTE PARA O EXERCÍCIO DA
CIDADANIA
Maria Beatriz Junqueira Bernardes
Valéria Guimarães de Freitas Nehme
Introdução

Diante das diferentes circunstâncias catastróficas que as sociedades humanas têm
vivenciado, os problemas socioambientais têm sido abordados como grande preocupação desde
o século passado e continuam sendo neste século.
Mas, o que de fato preocupa, qual tem sido a temática mais debatida? A miséria, as
doenças, os animais em extinção, o esgotamento de alguns recursos naturais, a busca
desenfreada pelo lucro? Podemos afirmar que todos esse problemas se encontram no rol de
debates de políticos, de universidades, de ONGs, de empresas...Deparamo-nos com inúmeras
conquistas no âmbito da tecnologia, da biotecnologia, da ciência aeroespacial, da medicina,
entre outros, mas, por outro lado, convivemos com a poluição do ar, das águas, dos solos, com a
extinção da fauna e da flora. E não podemos deixar de mencionar, também a exclusão social que
assola milhões de pessoas, o desemprego, a desnutrição, a fome, o analfabetismo, pois são
problemas de ordem ambiental, melhor enfatizando, problemas socioambientais que emanam do
intrincado relacionamento entre a sociedade e a natureza.
A crise ambiental emerge como um problema social que atinge as
universidades, os sistemas de conhecimento, a formação de profissionais e a
crescente necessidade de a educação adaptar-se a um novo perfil de
desenvolvimento, cuja base transita entre a economia, a ecologia e a justiça
social na busca de sociedades onde caibam realmente todos. Então, o grande
desafio é a ruptura com uma racionalidade formal e instrumental fundada no
aspecto econômico (TRISTÃO, 2004, p. 23).

A fim de minimizar tantos problemas, será necessário refletirmos de modo cada vez
menos linear, interligando diferentes saberes e práticas coletivas que possam (re)criar
identidades, valores comuns e ações solidárias diante das diversas formas de apropriação da
natureza. A complexidade dos processos de transformação de um planeta representa uma
crescente ameaça. Os riscos socioambientais e seus danos são cada vez mais evidentes.
A preocupação com a educação para o meio ambiente aponta para a possibilidade de
propor mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que dão
suporte às comunidades.
A educação ambiental, nesse sentido, constitui um componente importante para a
aquisição da cidadania, uma vez que se relaciona com o modo de conceber a relação ser
humano/natureza, e a sua dimensão cotidiana leva-nos a encará-la como um conjunto de práticas
que consequentemente potencializam a busca da sustentabilidade ecológica e da equidade
social.
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É preciso que a atual sociedade esteja mobilizada para assumir um papel mais
participativo, que seja capaz de questionar, de forma concreta, a falta de iniciativa do governo
na implementação de políticas referentes à sustentabilidade e desenvolvimento, em um
contexto de crescente dificuldade na promoção da inclusão social.
Nessa direção, a responsabilidade ambiental está atrelada à cidadania e ambas
constituem- temáticas propícias para o debate, para a reflexão e para a tomada de consciência, a
fim de possamos agir em direção ao enfrentamento dos problemas socioambientais.
O exercício da cidadania representa a possibilidade de abertura de espaços para
implementação de alternativas diversas de democracia participativa, pois oferece garantia de
acesso à informação e a consolidação de diferentes espaços e momentos que propiciem a
participação plural.
O objetivo desse capítulo é evidenciar que o exercício da cidadania é um processo em
construção que implica educação política, cultural, social entre outros, pois deve apontar para o
exercício da justiça socioambiental na relação homem-natureza e homem-homem uma vez que é
direito de todos viverem em um ambiente saudável, livre de quaisquer danos que venham
comprometer a vida.

O exercício da cidadania e suas implicações

Etimologicamente, cidadania é uma palavra derivada de civis, e este termo do indoeuropeu Kei-Wei quer dizer alguém da casa, membro da família. Em posterior ampliação,
tornou-se o membro da cidade, do estado, da comunidade. Esse vocábulo, quase sempre aparece
ligado à noção de direito, ou aos direitos, confundindo-se com a prática dos direitos humanos.
Cidadãos, então, seriam aqueles portadores de direitos. (KAPUZINIAK, 2000).
Essa concepção está ligada à gênese histórica e à vinculação entre direitos humanos e
cidadania, à luta libertária e revolucionária da burguesia pela definição de espaços civis. É por
isso que se pode afirmar que a cidadania é a representação universal do homem emancipado, do
homem que conquistou seu status na sociedade.
A cidadania enquanto vivência dos direitos humanos é uma conquista da
burguesia: direitos de cidadania são os direitos humanos, que passam a
constituir-se em conquista da própria humanidade. A cidadania, pois,
significa a realização democrática de uma sociedade, compartilhada por todos
os indivíduos ao ponto de garantir a todos o acesso ao espaço público e
condições de sobrevivência digna, tendo como valor-fonte a plenitude da
vida. Isso exige organização e articulação política da população voltada para
a superação da exclusão existente. (CORREA; 1999. p. 217).

É evidente que o conceito aparece mais como um projeto do que como a realidade. A
universalização da cidadania plena não se limita à garantia por leis e ao crescimento econômico.
A livre expressão cidadã e democrática exige condições objetivas e materiais justas que livrem o
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indivíduo da ditadura do Estado que se faz assistencialista e inibe a participação coletiva do
homem, criando e cultivando a submissão à lógica de mercado estabelecida.
Assim, para

essa

perspectiva

teórica,

cidadania

é: "algo que

se constrói

permanentemente, que não possui origem divina ou natural, nem é fornecida por governantes,
mas se constitui ao dar significado ao pertencimento do indivíduo a uma sociedade, em cada
fase histórica." (LOUREIRO; 2002. p. 75)
Arroyo (1987), diz ser de fundamental importância captar se a cidadania se constrói por
meio de intervenções externas: programas e agentes que outorgam e preparam para o exercício
da cidadania, ou se constrói como processo que se dá no interior da prática social e política das
classes.
A primeira interpretação é a mais frequente na concepção político-pedagógica e moralista
da história: a cidadania como doação da burguesia e do Estado moderno. De acordo com essa
visão, o povo comum não poderia ser considerado como agente histórico até o reconhecimento e
a preparação de suas reivindicações seriam vindas de fora. Assim, as revoltas, protestos seriam
manifestações pré-políticas e reações biológicas de estômagos vazios. Essa visão aristocrática e
elitista não é capaz de descobrir qualquer traço de defesa de direitos, qualquer senso político no
comportamento popular.
Porém, sabemos que as ações das massas consideradas pré-políticas são, em realidade
respaldadas em noções do que é justo do que é bem comum. Enfim, elas têm consciência de
direitos. Pode-se dizer que essas ações que se repetem são expressão de uma cidadania que vem
sendo construída. "O povo vai construindo a cidadania e aprendendo a ser cidadão nesse
processo de construção. O povo é agente de sua constituição como sujeito histórico."
(ARROYO, 1987 p.75).
Esse autor ainda, se pergunta: como esse povo dito ignorante vai aprendendo essa
consciência de legitimidade? O povo se amotina e transgride as normas, não porque as ignora,
ou porque seu estômago vazio o transforma em animal voraz, mas porque sente na própria pele
que essas normas não respondem a suas necessidades, ou seja, para ele, são ilegítimas. Dessa
forma, o cotidiano do povo se rege por noções amplas de direitos que se manifestam com maior
intensidade nos momentos de crise e agitação social. Então, o povo age como sujeito de direitos
bem antes de ser reconhecido como tal. O reconhecimento é apenas a aceitação e a tolerância
das elites frente a situações de fato.
Ao reconhecer esses processos de constituição da cidadania e da identidade política e o
local onde eles estão ocorrendo, não podemos cair na visão ingênua do culto ao popular e nem
na concepção épica da história, em que o antigo vilão, o povo, seja agora o herói.
Recentemente, se enfatiza que os direitos do cidadão correspondem deveres do Estado.
Nesses termos, educação e cidadania encontram-se vinculadas. O estado tem o dever de
responder às reivindicações populares. A democracia estará, assim, sendo construída, à medida
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que o Estado responder às demandas desses direitos. Colocando o problema da democracia,
nesse contexto, ocultam-se os processos centrais de constituição da cidadania e da democracia,
aqui resumidos como: processos sociais por meio dos quais as camadas populares agem como
sujeitos políticos para reivindicarem, os processos mentais que são redefinidos e afirmados nos
movimentos reivindicativos, as formas de organização que se fortalecem, o poder popular que
aumenta. É dessa forma que a democracia avança e se constrói.
Para a burguesia e seus gestores, o ideal de democracia e cidadania seria aquele em que
os direitos fossem atendidos, sem o fortalecimento das camadas populares e do operariado; em
outras palavras, os direitos de cidadania poderiam ser atendidos sem termos cidadãos.
Nessa perspectiva, a luta pela educação, pela cultura, pelo saber e pela instrução ganha
sentido, se inserida nesse movimento de construção da cidadania. Por este caminho nos
aproximamos de uma possível redefinição da relação entre cidadania e educação. Que relação
há entre ambas?
Há e muita, no sentido de que a luta pela cidadania, pelo legítimo, pelos
direitos, é o espaço pedagógico onde se dá o verdadeiro processo de
formação e constituição do cidadão. A educação não é uma precondição da
democracia e da participação, mas é parte, fruto e expressão do processo de
sua constituição. (ARROYO, 1987, p. 36)

Cidadania ambiental/ecocidadania

A proeminência da cidadania ambiental é tão recente quanto a própria questão ambiental
e somente nas últimas décadas do século XX passou a reclamar as atenções da sociedade global.
Originalmente, restrita ao movimento ambientalista, a questão ambiental tem sido
enfatizada como tema obrigatório nos mais diversos segmentos: agenda dos chefes de Estado,
organizações não-governamentais (ONGs), populações tradicionais, grupos rurais e urbanos,
sindicatos, empresas, associações comunitárias e administrações públicas.
O motivo pelo qual se fala tanto em cidadania ambiental/ecocidadania deve-se ao
tamanho da crise socioambiental que atinge o planeta. Indiscutivelmente, a crise ambiental da
modernidade inscreve-se juntamente com o elenco de questões fundamentais que serão
enfrentadas pela humanidade, pois, pela primeira vez, ela percebeu que os recursos naturais são
finitos e que seu uso incorreto pode representar o fim de sua própria existência. (WALDMAN,
1992 ).
Ao contrário do que ocorria no passado, quando as crises ambientais eram geralmente
sucedidas pela revitalização do entorno natural circundante, a crise atual, não apresenta
recuperação alguma após o esgotamento dos ciclos biológicos do ecossistema.
Diante de tantos desastres ecológicos, não nos esqueçamos de abordar o caráter
predatório provocado pelo processo industrial, o papel do capitalismo tecnológico e seu impacto
no meio natural.
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Explorando as riquezas da Terra, a forma capitalista de produzir afeta diretamente o meio
ambiente, provocando impactos negativos irreversíveis ou de difícil recuperação. Hoje, os riscos
produzidos se expandem em quase todas as dimensões da vida humana, obrigando-nos a rever a
forma como agimos sobre o meio natural e também as relações sociais. Estamos sendo
obrigados a questionar os hábitos de consumo e as formas de produção material. Muitas vezes,
a consciência dos riscos provocados pelas novas tecnologias no ambiente são alarmistas, mas
ninguém pode negar a gravidade da situação. (BERNARDES; FERREIRA, 2003 ).
É nesse contexto de crise, que podemos melhor compreender a noção de cidadania
ambiental/ecocidadania.
Ecocidadania/cidadania planetária é um conceito utilizado para expressar a
inserção da ética ecológica e seus desdobramentos no cotidiano, em um
contexto que possibilita a tomada de consciência individual e coletiva das
responsabilidades tanto locais e comunitárias quanto globais, tendo como
eixo central o respeito à vida e a defesa do direito a esta em um mundo sem
fronteiras geopolíticas. Nesse conceito, amplia-se o destaque ao sentido de
pertencimento à humanidade e a um planeta único. (LOUREIRO, 2002,
p.76).

Concluímos, portanto, que a cidadania ambiental/ecocidadania é indissociável de uma
contextualização social e cultural, em qualquer plano, perspectiva ou sistema de relações.
De acordo com Waldman (1992), podemos identificar três esferas de atuação conjunta
que são indispensáveis para a efetiva conservação da natureza, e consequentemente, objetivo da
cidadania ambiental. A primeira refere-se à administração pública exercida pelos três níveis: o
federal, o estadual e o municipal. A segunda, corresponde à sociedade que conta com grande
número de interlocutores: atuação de escolas e universidades, das comunidades de bairro, das
igrejas, dentre outras. A terceira esfera trata-se do cidadão; o indivíduo agindo no espaço de sua
casa, do seu bairro, do seu local trabalho e assim por diante.
Não adianta somente uma dessas esferas agir isoladamente. É necessário haver uma
articulação conjunta e coordenada em prol de uma gestão ambiental78 eficiente.
Um aspecto fundamental é que o poder público deve manter interação constante com a
sociedade, o que significa que a sociedade solicita cidadãos participantes, conscientes e aptos a
cobrar do Estado as suas atribuições.
Ainda segundo Waldman (1992), a sociedade é uma importante alavanca para o avanço
da cidadania ambiental. Essa esfera tem uma série de experiências bem sucedidas como:
cooperativas de reciclagem que despontam em condomínios, escolas, associações comunitárias
da periferia, sindicatos que agregam às suas reivindicações itens como qualidade de vida e

78

Gestão ambiental é um processo de administração participativa, integrado e contínuo, que visa à
compatibilização das atividades humanas com a qualidade e a preservação do patrimônio ambiental por
meio da ação conjugada do Poder Público e da sociedade organizada em seus segmentos, mediante
priorização das necessidades sociais e do mundo natural, com alocação dos respectivos recursos e
mecanismos de avaliação e transparência. ( ALMEIDA, 2002).
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segurança do trabalho, experiências de educação ambiental desenvolvidas com ou sem apoio
institucional por professores e estudantes, e muitas vezes, espontaneamente.
O nível individual é uma esfera da maior importância, visto que a cidadania ambiental
tem nos indivíduos seu suporte objetivo, pois parcela significativa dos impactos no meio
ambiente tem origem na ação e nos procedimentos rotineiros dos indivíduos.
Assim, a cidadania ambiental/ecocidadania pressupõe o estabelecimento de um relação
mais harmoniosa com a natureza. Essa postura deve permear toda nossa vida cotidiana, com
cada cidadão exercitando sua responsabilidade ambiental, seja em que circunstância estiver.
Portanto, passemos a nos envolver, desde já, com a construção da cidadania séria, justa e
consequente.

Considerações finais

A educação ambiental enfatiza os direitos sociais; trata-se de uma ação pedagógica para
levar à ação coletiva, à participação democrática para o exercício pleno da cidadania.
O desafio ora apresentado refere-se ao entendimento e ações que evidenciem uma
educação ambiental que seja crítica e inovadora nos níveis: formal e não formal. Dessa forma,
ela se reafirma como um ato político voltado para a transformação social que aponta para a
busca constante de ação holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, tendo como
princípio que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação
são as ações humana.
Os diferentes problemas socioambientais decorrentes da desordem e degradação da
qualidade de vida em ambientes rurais e urbanos estão postos, então, o grande desafio é
assegurar padrões ambientais propícios à tomada de consciência ambiental e que esteja centrada
no exercício da cidadania, pois só assim será possível a reformulação de valores éticos e morais.
Nesse sentido, a produção do conhecimento deve estar voltada para as inter-relações entre
o meio natural e o social levando em conta as ações alternativas em busca de um modo de vida
que priorize um perfil de desenvolvimento, que enfatize a sustentabilidade socioambiental.
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DIAGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO PARQUE NATURAL
MUNICIPAL DE JACARENEMA – VILA VELHA-ES
Ana Beatriz Macedo da Silva

Introdução

A Região Sudeste do Brasil é a mais densamente povoada e industrializada do país,
consequentemente faz com que os ecossistemas sofram grande pressão antrópica colocando
cada vez mais em risco o que sobrou de vegetação.
O Estado do Espírito Santo, com área estimada de 45.597 Km2, possuía quase 90% de sua
superfície coberta por Mata Atlântica a área restante era ocupada por brejos, restingas, mangues,
campos de altitude e campos rupestres (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA E
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 1993).
Segundo FRAGA (1979), a drástica redução da cobertura florestal do estado se deve a
grandes ciclos agrícolas, seguidos por expansão agropecuária, produção de carvão vegetal e
silvicultura. Até os anos de 1960 o estado tinha uma economia voltada para a agricultura,
principalmente o café. A partir dessa época, segundo Martinuzzo (2003), houve uma grande
mudança com a erradicação de 54% dos cafezais. Nas duas décadas seguintes projetos
industriais modificaram o perfil socioeconômico do estado.
Surgiu então na década de 1970 um novo ciclo de desenvolvimento para o povo capixaba,
principalmente nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória 79 que foram
agraciados com o advento do surto industrial e consequentemente passaram a arcar com os
problemas próprios de grandes centros. Da zona da mata mineira, norte do Espírito Santo e sul
da Bahia, vieram levas de famílias rurais atraídas pelas promessas de empregos e conforto
urbano. As dificuldades de adaptação, a desqualificação profissional, os baixos salários e o
próprio desemprego contribuiram para o surgimento de bolsões de pobreza, aumento da
densidade demográfica e, naturalmente, o crescimento desordenado da população local.
Em levantamento bibliográfico realizado constatou-se que o Município de Vila Velha é
detentor de um crescimento populacional bastante expressivo em se comparando aos demais
municípios do Estado do Espírito Santo. Esse crescimento tem se dado de forma desordenada
até os dias atuais, o que tem causado prejuízos à população em diversos segmentos e
conseqüentemente no que tange a preservação do meio ambiente.
O município de Vila Velha tem atualmente, sob sua responsabilidade, seis Unidades de
Conservação (UC‟s) (Parque Estadual Ilha das Flores, Parque Estadual Paulo César Vinha,

79

Os municípios que compõe a Região Metropolitana da Grande Vitória são: Cariacica, Serra, Viana,
Fundão, Guarapari, Vila Velha e Vitória (Agenda XXI de Vila Velha).
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Parque Ecológico Morro do Penedo, Parque Municipal do Morro da Mantegueira, Parque
Ecológico de Jabaeté), dentre as quais se destaca o Parque Natural Municipal de Jacarenema,
criado por meio do Decreto Municipal nº 33/03, datado de 09 de fevereiro de 2003 e que será
objeto de estudo do presente trabalho.

Caracterização histórica do município de Vila Velha

Vila Velha é o município mais antigo do Estado do Espírito Santo e foi marco da
colonização espírito-santense. Quando chegou ao município, Vasco Fernandes Coutinho
ancorou com sua expedição, numa enseada entre o Morro do Moreno e a ponta do Tubarão.
Neste local fundou a primeira povoação, em 23 de maio de 1535, com o nome de Espírito
Santo, que foi sede da capitania até 1549/1550.
Ao longo dos séculos, Vila Velha ficou à sombra da capital Vitória. Sobreviveu aos
primeiros anos, quando a maior parte de sua população foi para a capital. Em 1828, quase três
séculos depois de povoada, tinha apenas 1250 habitantes, enquanto Vitória contava com 12704
moradores. Pequenos municípios como Nova Almeida e Itapemirim possuíam, respectivamente,
1734 e 1835 habitantes, sendo maiores do que Vila Velha.80
Com as grandes mudanças observadas no estado entre os anos de 1960 e 1970, Vila
Velha, abrigou parte do contingente de pessoas que acorreu à cidade, apresentando um
crescimento populacional de 179% nas últimas três décadas. A evolução populacional do
município de Vila Velha, entre 1996 a 2000, aponta para um expressivo índice de crescimento
populacional, de 16%, no período, em que passou de 297.430 habitantes para 345.965
habitantes, tornando-se o município mais populoso do Estado (RODOSOL, 2004).
Vila Velha possui além da sede conta com os distritos de Argolas, Ibes, Jucu e São
Torquato. Com relação à participação populacional por distritos, verificou-se que o Distrito de
Jucu foi o que apresentou maior crescimento demográfico, passando de 3,64% em 1991 para
9,04% em 1996 e 11% em 2000 (PMVV, 2002).
Uma das conclusões óbvias que se pode verificar é que o crescimento econômico, por si
só, não traz automaticamente o desenvolvimento. Na prática, a equação que relaciona
crescimento e desenvolvimento ainda não está com suas variáveis equilibradas; ela ainda desafia
os economistas questionando se o desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente
sustentável estaria realmente na contramão do crescimento econômico (VECCHIATTI, 2004).

80

<http://www.geocities.com/espiritosantoonline/vilavelha.html> Acesso em 18 de julho de 2006.
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Formação histórica e jurídica do Parque Natural Municipaç de Jacarenema

Um parque, na perspectiva ambiental, extrapola a imagem que vem a mente leiga quando
se utiliza essa palavra, que é imediatamente associada à diversão. Nesse caso o lazer é apenas
um dos elementos, sendo somado a outras atividades como estudos científicos, programas
educacionais, ações de preservação de fauna e flora, entre outros.
O Parque Natural Municipal de Jacarenema que, em Tupi significa “jacaré fedorento”,
possui uma área de 346,27 hectares tendo como principais ecossistemas: a Floresta de Restinga,
o manguezal além do baixo curso do Rio Jucu. O parque é cortado pela rodovia ES-060
(Rodovia do Sol), localiza-se no distrito de Barra do Jucu, limitando-se: ao Norte com o
Loteamento Praia de Itaparica, Área do Horto Florestal de Vila Velha e faixa de domínio da ES060 ao Sul com o bairro Barra do Jucu; a Leste com o Oceano Atlântico; e a Oeste com a
propriedade dos Herdeiros de Aleixo Bergamim Peisino e o loteamento Santa Paula.
Jacarenema é formada por ambientes costeiros típicos como: a restinga; estuário (rio
Jucu); e manguezal. É um dos poucos ambientes de restingas da Grande Vitória ainda com uma
vegetação considerável dentro de uma área de aproximadamente 246,27 hectares (TAUBENER
JR, 2004).
As leis de criação e de delimitação do Parque são:
 Decreto Municipal nº 50/81, com data de 28 de setembro de 1981, pelo que se
estabelece a desapropriação de uma área de propriedade da família Oliveira Santos, de
581,400 m², que seria destinada à criação da denominada, naquele momento, de Reserva
Florestal de Jacarenema.
 Decreto Municipal nº 109/82, com data de 02 de novembro de 1982, vêm anular a
desapropriação determinada no decreto municipal nº 50/81.
 Um novo decreto municipal, de 04 de junho de 1983, volta atrás com a determinação e
dispõe a desapropriação de uma área de 1.316.00 m² declarando-a de utilidade pública,
destinando-a para criação da reserva.
 Três anos depois, em 1986, o Conselho Estadual de Cultura determina o tombamento da
área, por cumprir os quesitos de “Patrimônio Paisagístico Espírito-Santense”.
 Passados os cinco anos do decreto municipal de 1983, e não havendo sido materializada
a indenização da família, pela desapropriação da área que lhes pertencia, caduca este
decreto. Neste ano, 1983, o Morro da Concha é declarado área de preservação
permanente por lei estadual.
 Lei Estadual 5427/97, com data de 28 de julho de 1997, cria-se a Reserva Ecológica de
Jacarenema. Por esta lei, a Reserva possui uma extensão de 2.473.572,17 m². Esta lei
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estadual apóia-se na lei Federal nº 89336/84 e 99274/90, nas Resoluções CONAMA
011/87, 12/89, 13/90 e 04/95 e na Lei Estadual 4701/92.
 No dia 02 de janeiro de 2001, através do Decreto Municipal 029/01, o Prefeito
Municipal declara de Utilidade Pública a área da Reserva Estadual de Jacarenema para
fins de desapropriação e criação do Parque Municipal de Jacarenema.
 Decreto Municipal 033/03, com data de 09 de fevereiro de 2003, cria o Parque Natural
Municipal de Jacarenema com área aproximada de 346,27ha (trezentos e quarenta e seis,
virgula vinte e sete hectares) situado na Barra do Jucu.
 Decreto Municipal 033/03, com data de 09 de fevereiro de 2003, Declara de utilidade
pública para fins de desapropriação, área para criação do Parque Natural Municipal de
Jacarenema e revoga as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 029/01 de 02
de janeiro de 2001.

A situação fundiária ainda não foi resolvida e toda a área da unidade continua legalmente
em mãos dos antigos proprietários, mesmo o parque tendo sido criado no início do ano de 2003.
Até a conclusão das pesquisas, o parque era regido pelo PDM – Plano Diretor Municipal do
Município de Vila Velha e pelo SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza.

Características gerais do Parque Natural Municipal de Jacarenema

Desde sua concessão, no ano de 2004, a empresa RodoSol tem elaborado estudos
ambientais tais como o Zoneamento Ecológico Econômico da Reserva Ecológica Estadual de
Jacarenema, quando o parque ainda estava sob competência do Estado. Tal estudo serviu como
base para as descrições das características ambientais do parque.
A Rodovia Estadual ES–060, denominada de Rodovia do Sol é uma das principais
rodovias que liga Vitória aos municípios litorâneos do sul do estado, tendo a cidade de
Guarapari como um dos principais balneários turísticos e que faz divisa com o município de
Vila Velha.
Ao longo da Rodovia do Sol existem três importantes reservas ambientais: Parque
Natural Municipal de Jacarenema localizada no Município de Vila Velha, Área de Preservação
Ambiental de Setiba e Parque Estadual Paulo César Vinha, ambas no Município de Guarapari.
A Concessão do Sistema Rodovia do Sol por parte do Governo do Estado do Espírito
Santo à Concessionária Rodovia do Sol S/A - RodoSol - foi iniciada em 22 de dezembro de
1998, através de processo de licitação, sendo pioneira no Estado. Neste contrato com o Poder
Concedente, a RodoSol administra e opera o Sistema Rodovia do Sol que tem seu início no Km
0 na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça, mais conhecida como Terceira Ponte (Vila
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Velha) e termina no Km 67,5 em Meaípe (Guarapari) por um período de 25 anos, a partir do ano
da concessão.
A área é caracterizada por terrenos muito jovens, do Período Quaternário (Holoceno)
dentro dos Domínios Fluvio-marinho limitada no seu entorno pela Formação Barreiras
(Terciário), ocorrendo também, afloramentos rochosos antigos do Pré-Cambriano.
As rochas que originaram o relevo atual da região são, basicamente, metamórficas précambrianas que compõem o Complexo Paraíba do Sul. No parque é representada pelo Morro da
Concha.
Quanto à geologia da plataforma costeira, especificamente, na área do Parque Natural
Municipal de Jacarenema, os sedimentos são datados do Quaternário, compostos por
granulometria variando entre argila (lama) até areia de origem fluvial e areia e cascalho
biogênico de origem marinha apresentando também formações recifais. São os solos de
manguezais e a faixa arenosa da praia.
A Geomorfologia Costeira do Espírito Santo e, conseqüentemente, da região do entorno
do Parque Natural Municipal de Jacarenema é resultante do somatório das atividades dos
processos: endógenos (vulcanismo, tectonismo, orogêneses e outros); exógenos (intemperismos
físicos, químicos e biológicos); e dos processos de transporte, erosão, e sedimentação do
material intemperizado.

Os Domínios Geomorfológicos são resultado dessas atividades e

agrupam os relevos de acordo com as suas formações, que são: Domínio das Planícies, Domínio
dos Planaltos e Domínio das Montanhas.
O Rio Jucu é o único e principal corpo hídrico que atravessa a UC de Jacarenema,
recebendo ao longo do seu curso vários tributários, além das águas do Oceano Atlântico que
banham sua área litorânea. A área hidrográfica do Rio Jucu é de aproximadamente 2.032 km²,
com cotas altimétricas variando entre 0 a 1.800m e perímetro de 340km. (RODOSOL, 2004).
A proximidade com o oceano torna a temperatura elevada com pequenas oscilações,
ficando a média anual superior a 22°C, com as mínimas variando de 12°C a 18°C, as máximas,
de 31°C a 34°C. As estações do ano são pouco marcadas e apresentam bem menos pronunciadas
que outras regiões.

A região apresenta clima equatorial úmido, sem estação seca e de

pluviosidade média anual elevada de cerca de 99,7mm, com variações entre 850 a 1.150. O
período chuvoso vai de outubro a janeiro com cerca de 47% do total de precipitação, sendo a
estiagem durante o período de julho a setembro (24% do total).
Os ventos predominantes são dos quadrantes de N, NE, E, mais comuns de agosto a
fevereiro, com significativas ocorrências de ventos octantes S e SW (março a agosto), Apresenta
um alto índice de calmarias (25,5% das ocorrências), principalmente nos meses de março a
agosto, e as velocidades médias das várias direções encontram-se na faixa de ventos fracos (0 a
5 m/s). Os ventos de intensidade forte (10 a 15 m/s ou mais) encontram-se homogeneamente
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distribuídos pelas direções predominantes, tendo suas ocorrências mais intensas de março a
julho. A umidade do ar mantém-se constante mensalmente em torno da média anual de 80%.
Foram identificadas e classificadas na área territorial estudada, compreendida pela UC e
adjacências, as seguintes classes de solos: Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Amarelo,
Areia Quartizosa Marinha, Solos Hidromórficos, Glei Pouco Húmico, Solos Aluviais, Solos de
Mangue, Solos Tiomórficos , solonchak Sódico, Cambissolos e Afloramento de Rocha.
Todas as unidades pedológicas identificadas na área de domínio da UC apresentam nula a
baixa propensão à erosão e encontra-se em bom estágio de conservação pelo uso e ocupação
com cobertura vegetal natural, em regeneração ou implantada.
Ainda segundo estudo da Rodosol, o Parque é uma área que ainda apresenta fragmentos
de diferentes formações vegetais que lá se estabeleceram influenciadas pelas condições edafoclimáticas regionais originadas pelo Rio Jucu, Oceano Atlântico, depressões entre os cordões
arenosos litorâneos e planícies alagadas, que permitem o agrupamento das espécies com
diferentes formações, tais como:
 Restinga – vegetação de maior expressão, representada por mata-seca, mata
periodicamente inundada, halófila-psamófila, pós-praia e aberta de clusia, além de
manguezal – que ocorre na foz do Rio Jucu;
 Brejo herbácio-arbustivo – que ocorre nas reentrâncias às margens do Rio Jucu;
 Vegetação rupestre e herbácea-arbustiva – que ocorrem nos solos mais rasos (litossolos)
no Morro da Concha;
 Arbórea, representada por mata baixa – que ocorre nos solos com maior profundidade
(lito-cambissolos) também no Morro da Concha;
 Vegetação de Tabuleiros em estágio inicial de sucessão, que se encontra no seu entorno,
em locais mais afastados do mar nas áreas de cota mais elevadas. Também foram
observadas formações vegetais oriundas de intervenções antrópicas, constituídas por
pastagens e reflorestamentos.
De acordo com o mesmo estudo, foram encontradas na área, 277 espécies distribuídas em
75 famílias dentre elas: Myrtaceae, Poaceae, Bromeliaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae e
Rubiaceae que se destacam pelo significativo número de espécies.
O parque é dividido em Área A, que abrange 1.956.378,05 m² os ao norte Motel Dunas,
ao sul o Morro da Concha e entre o mar e a Rodovia do Sol – ES 060, que corta toda a extensão
do parque e Área B, que está localizada adjacente a Rodovia do Sol – ES 060, com
1.566.647,58 m² de extensão. No entanto, somente a área A foi objeto de estudo para elaboração
do presente trabalho.
Os estudos bióticos realizados pela RodoSol (2004) na Reserva de Jacarenema tiveram
intenção de subsidiar o Zoneamento Ecológico através da realização do diagnóstico de espécies
da entomofauna, ictiofauna, anurofauna, herpetofauna, aves, mamíferos e crustáceos.
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Na área estudada foram encontradas duas ordens de insetos raros e de difícil coleta, o que
demonstrou a importância da preservação do local, visto que pesquisadores nunca haviam
registrado a presença dessas espécies em nenhum outro lugar em que desenvolveram trabalhos
dentro do Estado do Espírito Santo.
De acordo com amostragem realizada no local de acordo com estudos realizados pela
RodoSol (2004), um elevado número de famílias de vespas parasitóides (vinte e quatro) também
foram encontradas na área. Registrou-se a presença de outra ordem de rara ocorrência, os
parasitóides de Embioptera (Sclerogibbidae). Desse modo, a idéia de conservação é reforçada,
uma vez que o nível de raridade observada nessa mesma área apresenta certa diversidade
biológica em relação à riqueza de espécies e suas interações.
A análise baseada na fauna de insetos apresentou o seguinte resultado: gênero nunca
citado para o Brasil; gêneros nunca citados para o Espírito Santo; ordens de rara ocorrência;
famílias nunca citadas para o Brasil; espécies novas para a Ciência.
Das classes de crustáceos observadas durante o tempo do referido estudo, foram
registradas as seguintes amostragens: 6 Famílias de Decapoda, compreendendo 25 espécies,
sendo 19 espécies de caranguejos semiterrestres e 6 espécies aquáticas, entre elas uma dulcícula.
Dentre as famílias de braquiúros, apenas 6 encontram-se associadas ao ecossistema de mangue.
Através do estudo (RODOSOL, 2004), foi possível registrar a presença das espécies
Armases benedicti e Sesarma crassipes, que até então não havia sido citadas na região Sudeste.
Espécies de valor comercial como Ucides cordatus, Cardisoma guanhumi, Goniopsis cruentata,
Callinectes danae, Callinectes bocourt e Macrobrachium, também foram encontradas. Dessas
espécies, a G. cruentata é utilizada na culinária capixaba em moquecas e caldos.
A captura sistemática das espécies utilizadas para fins comerciais comprometeu o
tamanho e estoque de todas, exceto do C. guanhumi. Logo, a Reserva de Jacarenema, que ainda
possui populações numerosas dessa última espécie citada, possui papel fundamental no que
tange a exportação de larvas para outros estuários e novos estudos de biologia da espécie.
Existem diversas colônias de goiamum espalhadas por toda área estudada, onde a captura
ocorre em maior ou menor grau de acordo com o ambiente e a da restrição de acesso.
As espécies que se encontram melhor distribuídas dentro da Reserva, foram encontradas
em manguezal, transição com dunas, mata ciliar, barrancos e áreas de brejo, sendo que a maior
parte da fauna do manguezal é proveniente do meio marinho. Devido à variedade de ambientes
encontrada na Reserva de Jacarenema, pode-se dizer que a área é de extrema importância para a
continuidade dos estudos bioecológicos, dada a diversidade de espécies de crustáceos que lá se
encontram.
Em relação às espécies de anfíbios anuros, foram registrados 11 espécies pertencentes a 2
famílias e 7 gêneros. A mais representativa das famílias é a Hylidae, com 7 espécies. Da família
Bufonidae (sapos) não houve registro.
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A emissão de esgoto na altura da ponte do rio Jucu, com trecho completamente fechado
pela vegetação, aumenta o número de habitats para algumas espécies de anfíbios,
principalmente os aquáticos.
As pesquisas de campo realizadas na Reserva de Jacarenema apresentaram como
resultado: pequenas amostragens relacionadas à herpetofauna. Entre elas estão: 8 (oito) lagartos
e 1 (uma) serpente, sendo que as espécies de répteis, Caiman Latirostris, Tupinambis marinae e
Boa constrictur, são as únicas que encontram-se sob ameaça devido à pressão de caça.
Trechos do Rio Jucu que cortam a Reserva de Jacarenema foram priorizados para a
realização de estudos da ictiofauna e, para melhor observação e obtenção das amostragens,
foram dividos em quatro pontos. Os resultados constataram abundância de peixes, sendo: 1 –
Raro; 2 a 5 – Incomum; 6 a 15 – Comum; e 15 indivíduos – Abundante. Dentre as causas mais
prováveis de modificação do Rio Jucu que ameaçam as espécies de peixes existentes no local,
estão: desmatamento a montante da Reserva causando assoreamento do leito rio; emissão de
poluentes provocando a redução da largura do rio; navegação com utilização de Jet Skis e
barcos a motor que atrapalham a reprodução das espécies de peixes e utilização de redes de
espera e redes de balão.
Das 120 espécies de aves observadas em Jacarenema, aproximadamente 18,2%
correspondem ao total de aves regulares conhecidas para a Mata Atlântica (Goerk, 1995; Parker
et al., 1996). O estudo realizado pela RODOSOL (2004), mostrou que quatro espécies exóticas
da avifauna brasileira estão presentes na Reserva, são elas: a garça-vaqueira; o pombodoméstico; o pardal e o bico-de-lacre.
As observações relativas a mastofauna 81 constataram a presença de doze espécies de
mamíferos, pertencentes às seguintes ordens: Didelphimorphia, Xenarthra, Primates, Carnivora,
Artiodactyla e Rodentia.
A ação antrópica traz como conseqüência a redução dos ambientes naturais, ocasionando
o isolamento de fragmentos de espécies remanescentes, o que constitui um dos principais
impactos causados à mastofauna. Esse processo ocorre principalmente através de queimadas,
deflorestamento, destruição das matas, mortes por atropelamento, emissão de poluentes e o
lançamento do esgoto de Vila Velha no estuário do Rio Jucu.

Impactos ambientais na área do Parque Natural Municipal de Jacarenema

O ser humano, desde os tempos mais remotos, sempre se relacionou com o seu meio
natural. Para alguns povos, essa relação foi, e continua sendo, de muito respeito; para outros –
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Conjunto das espécies de mamíferos que vivem em uma determinada região. www.ecolnews.com.br.
Acesso em 24 de janeiro de 2007.
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que se dizem mais progressistas e evoluídos – esse respeito foi substituído por um
“aproveitamento” irracional dos recursos naturais numa dimensão de apropriação.
Segundo Gadotti (2000), o impacto da espécie humana sobre o meio ambiente tem sido
comparado às grandes catástrofes do passado geológico da Terra; independentemente da atitude
da sociedade em relação ao crescimento contínuo, a humanidade deve reconhecer que agredir o
meio ambiente põe em perigo a sobrevivência de sua própria espécie.
Sem a percepção da rapidez das alterações ambientais provocadas pela atividade humana
associadas ao uso e a ocupação do solo dependendo da magnitude, podem romper o equilíbrio
do ecossistema e ultrapassar a faixa de tolerância no qual, os processos ecológicos estão
acomodados, trazendo distúrbios e causando desestruturação do meio ambiente.
Como diz Leroy et al. (2002), não é a humanidade que está destruindo a Terra, são as
minorias que vivem segundo padrões de consumo insustentáveis, como os norte-americanos,
que representam 5% da população mundial e consomem cerca de 30% da energia comercial
mundial, enquanto que um país como a Índia, com 16 % da população mundial, consome
apenas 1,5% da energia. Em consonância com essa posição, Capra (2002,) afirma que “um dos
maiores obstáculos à sustentabilidade é o aumento contínuo do consumo material”, o
consequentemente impactos ambientais.
No que concerne a impacto ambiental, observa-se na legislação brasileira, veiculado
através da Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986 do CONAMA – Conselho Nacional de
Meio Ambiente:
[Impactos ambientais] Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas
e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais
e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e
a qualidade dos recursos ambientais.

Nesse contexto, elaborou-se o quadro a seguir, especificamente para exemplificar os
impactos ambientais do meio antrópico ocasionados no Parque Municipal de Jacarenema:

CATEGORIA DE ANÁLISE DE
IMPACTOS AMBIENTAIS NO
PARQUE NATURAL MUNICIPAL
DE JACARENEMA
Ameaças e impactos sobre espécies da
fauna e flora

VARIÁVEIS PARA OBSERVAÇÃO DIAGNÓSTICA

 Perturbação dos hábitos de reprodução e alimentação da
fauna.
 Matança pela caça ou fornecimento de produtos para
souvenires.
 Aumento do risco de incêndios.
 Perturbação dos fluxos migratórios.
 Danos à vegetação e extração de espécies comercialmente
importantes.
 Compactação pela passagem de pedestres, gado e veículos.
 Perda da diversidade biológica local e outros
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Poluição

Impactos sobre o patrimônio geológico
e sobre a estabilidade das encostas.

Exploração exacerbada dos recursos
naturais.

Impacto Visual
Impactos Sociais

 Das águas, pela descarga de detritos, por vazamento de
agentes tóxicos.
 Do ar, pela emissão de partículas, gases tóxicos, gases
danosos à camada de ozônio, ocorrência freqüente de odores
desagradáveis.
 Sonoro, devido ao transporte de turistas e das atividades
recreativas muito ruidosas.
 Lixo e detritos e outros
 Alteração do equilíbrio das encostas ocasionando aumento
de deslizamentos e erosões.
 Danos às características geológicas com exploração
inadequada de rochas, bem como pichações e gravações com
objetos pontiagudos.
 Danos às calhas dos rios e/ou interrupção da drenagem
intermitente e outros
 Esgotamento do solo.
 Exploração e esgotamento de recursos minerais.
 Exploração excessiva dos recursos biológicos
 Alteração dos padrões hídricos dos mananciais e outros
 Falta de planejamento estrutural e arquitetônico.
 Falta de padronização em placas de sinalização turística.
 Contratação de pessoal de fora da comunidade, não gerando
empregos para os residentes.
 Banimento da parcela pobre da população.
 Sazonalidade geradora de benefícios em épocas específicas
do ano.
 Restrições às atividades desenvolvimentistas.
 Alterações da cotidianidade local e outros

Quadro 01 Pricipais impactos pesquisados.
Fonte: Adaptado de Butery Neto e Gicovate (2005, p. 20).

Ameaças e impactos sobre as espécies da fauna e da flora

O Parque Natural Municipal de Jacarenema, por situar-se em área de perímetro urbano,
sofre demasiadamente diversas agressões ambientais independentemente do período do ano. A
área em estudo é utilizada principalmente por moradores das imediações do Parque para
diversos fins conforme será mostrado a seguir:
Pode-se observar comumente a presença de barcos a motor na foz do rio bem como a
navegação com utilização de Jet Skis. Tal prática é um dos principais fatores de alteração da
turbidez da água em ambientes lênticos. Conforme estudo do Zoneamento Ecológico
Econômico do parque, elaborado pela Empresa RODOSOL (2004) os efeitos da turbidez
perturba a fauna, pois peixes costumam construir ninhos no lodo, para deposição de seus ovos,
mas não o podem fazer em águas torrentosas, o que impede o desenvolvimento dos mesmos.
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A pesca predatória realizada na foz do rio, com utilização de tarrafa82 é constante por
pescadores da região o que ameaça espécies marinhas, uma vez que se trata de uma área de
reprodução das mesmas.
Na área próxima ao Motel Dunas, é comum encontrar vegetação incendiada ora pelo uso
de velas utilizadas em rituais afro-religiosos; ora pelo acúmulo de resíduos sólidos existentes,
que refletem os raios solares na vegetação seca; outras são incêndios provocados por guimbas
de cigarros que são lançadas sobre a vegetação situada às margens da rodovia por pessoas que
trafegam em veículos. Esse fato contribui para o empobrecimento da beleza cênica do local.
Periodicamente são veiculadas – em jornal de grande circulação –, notícias sobre esses
incêndios, que em grande parte são criminosos e ocorrem geralmente na região de maior
interesse do comércio imobiliário. Essa área foi valorizada devido a proximidade com um
empreendimento de grande porte, em construção, tornando-a ainda mais disputada por
investidores.
Ao longo da área, encontram-se espécies de bromélias, comuns na mata de restinga, que
são constantemente e irregularmente extraídas, por particulares e por empresas de jardinagem e
paisagismo, com o intuito de serem comercializadas para ornamentação de jardins, bem como
em muitos casos são arrancadas apenas por vandalismo. A coleta indevida ocorre certamente
pela proximidade com a praia e facilidade de acesso.
Nesta UC encontra-se espécies vegetais ameaçadas de extinção, como a orquídea
Catlleya harrisoniana, e espécies endêmicas que só ocorrem no Espírito Santo, como a
Rhodostemonovaphne capixabensis e a Clusia neoneomitranthes obtusa (PMVV).
Com relação a perda da biodiversidade do Parque de Jacarenema, Musso83 diz:
O que mais ameaça a integridade do parque é a forma como o entorno dele se
comporta com relação aos efeitos sobre ele...A área em termos de
conservação da biodiversidade é uma área muito pequena. É importante que
ela seja mantida como um Parque e que tenha um atributo de proteção
integral, porque, como remanescente de um ecossistema de um ambiente
natural de Vila Velha, ela é importantíssima.

Segundo Guillaumon (1977), as trilhas de um ponto de vista formal, vêm a ser um novo
impacto antrópico sobre a natureza e uma oportunidade a mais para se admitir
inconscientemente este impacto onipresente. Provoca tanto impacto físico como visual, sonoro e
olfativo. Ao mesmo tempo constituem um meio de canalizar o impacto do homem e de
circunscrevê-lo a um itinerário restrito.
Observou-se na área alguns tipos de trilhas sendo que uma delas foi aberta sem qualquer
tipo de estudo de impacto. Algumas são decorrentes de desmatamento e aterramento de área de
restinga devido a uma ação da própria Prefeitura Municipal de Vila Velha no ano de 1995, em
82

Rede de pesca circular, de malha fina, com pesos na periferia e um cabo fino no centro, pelo qual é
puxada.
83
Cesar Meyer Musso, Diretor Executivo da AVIDEPA – Associação Vila-Velhence de Proteção
Ambiental em entrevista realizada em 06 de dezembro de 2006.
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nota ao jornal A Gazeta do dia 30 de setembro de 1995, que tal obra seria para alargar uma via
já existente para ser utilizada em passeios de charrete, construção de uma praça e para
construção da sede do Parque.
Após 11 anos apenas restou a estrada aterrada com uso de argila (originalmente o terreno
era arenoso), possibilitando a entrada de veículos no interior do parque, acarretando em maior
compactação do solo e aberturas de outras trilhas advindas de freqüentadores da praia local.
Em estudo de campo pode-se observar o impacto decorrente da utilização de trilhas que
levam ao cume do rochedo denominado Morro da Concha. Essas trilhas acompanham a parte
mais baixa entre as duas encostas, fato que aprofunda a erosão, devido à desestabilização
causada pelo pisoteio, sobretudo em época de chuvas. Não chega a interromper a drenagem
intermitente, mas agrava os processos naturais de desgaste do terreno.

Poluição

O Parque Natural Municipal de Jacarenema limita-se com a área urbana do bairro Barra
do Jucu e por esse motivo, o esgoto proveniente da região, é lançado sem tratamento nenhum na
foz do Rio Jucu. Além disso, a emissão de poluentes advindos da rede de esgoto do município
de Vila Velha, quando lançados no leito do rio, traz como conseqüência a degradação do
ambiente, o assoreamento do rio, além de comprometer as espécies do ecossistema local. O
lançamento de resíduos sólidos no rio é outro grande fator de impacto ambiental.
Musso, ressaltou sobre a importância da preservação da área para o município, dizendo
que: “não existe mais nenhuma área

que tenha uma foz de rio, com manguezal, com

remanescência de restingas, com formações florestais diferentes, e principalmente que isso
tenha ficado encravado no crescimento de Vila Velha e Barra do Jucu.” O ambientalista
menciona ainda que de certa forma, o parque freia o crescimento do município e os órgãos
públicos centralizam o poder para esconder sua omissão, além de impedirem que decisões para
melhoria sejam tomadas.
[...] o poder público vai querer concentrar o poder, mas vai querer esconder
sua omissão para que a sociedade não perceba que há essa omissão, então
quanto menos pessoas forem até Jacarenema com a intenção de olhar crítico,
de ver o que deveria ser feito lá, melhor (MUSSO, 2006).

Em 1995 a prefeitura realizou abertura de uma via que dá acesso a quase toda extensão do
parque, proporcionando a entrada de veículos que, em muitos casos, por falta de fiscalização,
despejam grande quantidade de resíduos de toda natureza, ao longo do percurso. O fato
contribui decisivamente para a queda da qualidade cênica da paisagem, além de provocar a
contaminação do solo e exalar mau cheiro. No período de seca são registrados queimadas na
vegetação, ocasionados também pelo acúmulo de resíduos depositados no local (A GAZETA,
1996).
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A área no entanto só não se encontra em piores condições devido a intervenção de ONG‟s
como Avidepa e Amabarra – Associação de Meio Ambiente da Barra do Jucu, juntamente com
ambientalista que fazem movimentos de sensibilização e educação ambiental para conservação
da biodiversidade do parque.
Esporadicamente o órgão público responsável pelo parque desloca um contingente de
garis onde fazem a retirada de um grande volume de resíduos, conforme constatado pelo Jornal
A Gazeta de 14 de janeiro de 1999. Nesta ocasião, foi retirado cerca de 350 toneladas de
resíduos e entulhos. No entanto o processo de decomposição desses resíduos implica em graves
conseqüências para a biodiversidade presente na região. Conforme nota do jornal citada acima,
quando o resíduo chega a ser coletado, encontra-se em adiantado estado de deteriorização, ou
seja, já causou graves impactos ambientais não só a flora como também a fauna existente.

Exploração dos recursos naturais

O Rio Jucu, nasce na serra do Castelo, na região de São Paulo ("São Paulinho") de Aracê,
acima da Pedra Azul, na divisa dos municípios de Domingos Martins e Vargem Alta, e deságua
no Oceano Atlântico. É um rio histórico, que serviu às primeiras investigações do sertão
capixaba. Foi o rio que permitiu o desbravamento do interior dos municípios de Vila Velha,
Cariacica e Viana. Este rio, juntamente com o rio Santa Maria, abastece a Região Metropolitana
da Grande Vitória. Mas, como estão degradados, podem levar ao racionamento de água na
Grande Vitória nos próximos 10/15 anos se nada for feito. O desmatamento, o assoreamento do
leito dos rios devido a poluição, contaminação por esgotos domésticos e industriais não tratados,
envenenamentos por resíduos tóxicos, são causas da morte dos rios.
[...] naturalmente é na região da foz onde o rio e o ecossistema sofrem
mais... ainda mais o rio Jucu que é retificado em grande parte... a foz do rio
concentra todo o tipo de problema que o rio trás desde lá de cima das
cabeceiras. Então, o grão de areia que desprende lá nas cabeceiras, porque
a raiz não segurou, vem assorear a foz do rio. Algumas moléculas de um
poluente que não seja biodegradável seja jogado lá nas cabeceiras, ela vem
e vai acabar poluindo o ambiente na foz do rio. Então, a foz é que
concentra tudo isso, a realidade do rio é muito vista pela maneira como
está a foz (MUSSO, 2006).

A foz do Rio Jucu é a região mais poluída do curso do rio, por receber a maior quantidade
de agentes poluentes. No entanto, se faz necessário uma intervenção que beneficie não só a foz
do rio, como toda a extensão dele, a fim de preservar os ecossistemas nele existentes.
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Impacto visual

A arquitetura urbana da região destoa com a paisagem natural do parque, demonstrando
nítida falta de planejamento por parte dos órgãos competentes, aliado a pressão urbana que
resulta na interferência efetuada por residências localizadas no centro no bairro, onde seus
quintais são expandidos para dentro do mangue o que caracteriza a continuidade das invasões.
Observou-se no trecho de confluência do mar com a foz do rio que essa área é imprópria
para banho, devido ao perigo eminente das correntezas e, por isso, existia no local placa de
advertência para que banhistas pudessem se precaver, no entanto só permaneceram os pilares da
mesma deixando os usuários do local desinformados o perigo iminente além de avistar
frequentemente trechos de vegetação incendiada.
A trilha aberta irregularmente pela prefeitura do município permite que o fluxo de
automóveis e pedestres aconteça de forma desordenada dentro do parque, além da expansão
imobiliária do município que se dá em na região do entorno do parque, justamente por ser um
local ainda pouco habitado.

Impactos sociais

O Parque de Jacarenema sofre com impactos sociais provenientes da má utilização da sua
estrutura. O turismo religioso, a caminhada dos Passos de Anchieta e a prática de esportes como
o Enduro de Aventura, são exemplos de atividades desenvolvidas no local que causam grande
impacto devido ao elevado número de praticantes que fazem uso do mesmo espaço e de maneira
desordenada. Muitos freqüentadores não possuem consciência ecológica e, por isso, deixam
resíduos no parque. Além disso, o próprio pisoteio, por si só, já representa forte impacto. No
período em que ocorre a caminhada dos Passos de Anchieta, o parque recebe um fluxo muito
intenso de pessoas, em média 3.000 mil participantes.
No passado, a área do parque situada próximo ao mar foi local de desova de cadáveres.
Atualmente, ainda é uma região que possui altos índices de assaltos e violência. O local, que
recebe popularmente o nome de “Feira”, é utilizado por homossexuais, estritamente do sexo
masculino, como área de prostituição. O que propiciou o grande fluxo desse público foi a
abertura de estrada que dá acesso à praia.
Muito embora esses fatos sejam uma constante no parque, não existem pesquisas
específicas sobre o assunto, o que diminui as possibilidades de explorar melhor o conteúdo.
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Considerações finais

Os estudos realizados pretenderam apresentar a formação, as características gerais e
ameaças relacionadas ao Parque Natural Municipal de Jacarenema e, com isso, contribuir para
subsidiar novos estudos e pesquisas científicas sobre o assunto. A partir das bibliografias
consultadas e pesquisas de campo realizadas foi possível concluir que o parque, por se tratar de
uma Unidade de Conservação de relevante importância para a biodiversidade, necessita de
preservação.
Constatou-se que, mesmo com a criação do parque, muitas etapas administrativas foram
descumpridas, pois a desapropriação de terras que constituem o atual Parque de Jacarenema
ocorreu sem que as indenizações fossem pagas efetivamente aos proprietários. A área foi
declarada pelo Prefeito Municipal, no ano de 2003, como sendo de utilidade pública para fins de
desapropriação, no entanto, indenizações não foram pagas, comprometendo dessa forma a
validação do decreto.
O único levantamento científico mais aprofundado da área e conseqüentemente que
ressalta a importância da preservação da biodiversidade existente no parque, só aconteceu por
intermédio da privatização da ES – 060 (Rodovia do Sol) que teve como exigência de concessão
de exploração, a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico da área do parque. Muito
embora tal estudo tenha sido elaborado no ano de 2004, muito pouco ou quase nada, tem sido
feito para a preservação do parque em questão.
Logo, se o parque estivesse devidamente estruturado e não sofresse tantos impactos,
conseguiria atingir os seus objetivos de preservar a biodiversidade, proporcionar a população o
uso adequado do parque. Porém, Jacarenema pode estar fadado a se extinguir, principalmente,
devido à omissão do poder público e a forte expansão imobiliária que vem ocorrendo no entorno
da UC.
A Prefeitura Municipal de Vila Velha, através da Secretaria de Meio Ambiente órgão
responsável pela Administração do parque, se mantém omissa ao longo dos anos, no que tange à
implantação efetiva do Parque Natural Municipal de Jacarenema e consequentemente subsidiar
a elaboração e implantação de um Plano de Manejo para que efetivamente aconteça a
preservação dessa importante a área.
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OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: SABERES PARA A
GOVERNAMENTABILIDADE
Denise Lima Rabelo

Apresentação

O grande marco da legislação de recursos hídricos no Brasil é o Decreto 24.643, de 10 de
julho de 1934, que ficou conhecido como Código das Águas. Mais tarde, passamos a ter uma
Política Nacional de Recursos Hídricos, manifesta pela Lei 9433, de 08 de janeiro de 1997 que,
dentre outras providências, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal.
A legislação brasileira, inspirada na legislação francesa, considera a bacia hidrográfica
como a unidade territorial para implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e dispõe
também que a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação
do poder público, dos usuários e das comunidades (Lei Federal 9433, de 08/01/1997, Artigo1º,
incisos V e VI). O lugar privilegiado do encontro desses três segmentos distintos, para que
possam dar conta da gestão dos recursos hídricos numa bacia hidrográfica, é o comitê de bacia.
A legislação brasileira é, efetivamente, semelhante à legislação francesa, mas há várias
lacunas na Política Nacional de Recursos Hídricos e nas políticas estaduais, e, dentre elas,
destacamos inicialmente o fato da criação dos comitês, que tem a atribuição de exercer funções
deliberativas, sem que a mesma prioridade tenha sido concedida à criação das agências de água,
entes do sistema responsáveis pela execução de suas deliberações. Segundo Lanna,
O sistema francês opera em dois níveis. Num primeiro nível, o território
francês foi dividido em seis bacias ou regiões hidrográficas. Em cada uma
das bacias há um conjunto de três elementos interatuantes: 1) as comunas e
os departamentos; 2) a Agência da Água, e 3) o Comitê de Bacia (1995, p.
93).

A legislação não oferece uma definição explícita de comitê. De maneira simples,
podemos afirmar que um comitê é um grupo de pessoas destacadas de um grupo maior, com
poderes deliberativos ou executivos, ou seja, com força para tomar decisões em nome dos
demais.84 De acordo com a Agência Nacional das Águas (2011), esta é a principal diferença dos
comitês de bacias hidrográficas para as demais formas de participação previstas nas políticas
públicas: eles deliberam de forma compartilhada com o poder público e, por isso, são

84
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considerados entes de Estado. Nesta condição, decidem sobre um bem que é publico – a água –
e suas decisões devem ser cumpridas.
Os comitês são constituídos mediante processo eleitoral: a cada período, que pode variar
de dois a quatro anos, são abertas as inscrições para os interessados e a plenária se renova. Uma
nova diretoria é então eleita, composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário
Executivo. Cada comitê define como será o seu processo eleitoral, porém esses processos são
bastante semelhantes em todos os comitês. Alguns comitês, preocupados com a
representatividade, tem uma plenária maior; outros, preocupados com o estabelecimento de
quorum para a realização de reuniões e tomada de decisão, optam por uma plenária menor. Esta
é uma decisão que cabe à cada comitê e deve estar prevista em seu regimento interno. Cabe
ressaltar que as vagas são destinadas às instituições, e não a pessoas. Cada instituição deverá
porém indicar o nome daquele que a representa no comitê, seja titular ou suplente. Esse
representante exerce trabalho voluntário, considerado de grande interesse público.
Os Comitês deliberam, mas não lhes cabe a execução. Tal responsabilidade é da Agência
de Bacia. No Brasil, são ainda poucos os comitês que podem contar com uma instituição que
realize tais funções.
É interessante destacar que em diversos momentos, a legislação utiliza ora o termo água,
ora a expressão recursos hídricos. De maneira geral, o que faz a distinção é o fato de a expressão
recursos hídricos designar a água que tem valor econômico:
O termo água refere-se, regra geral, ao elemento natural, desvinculado de
qualquer uso ou utilização. Por sua vez, o termo recurso hídrico é a
consideração da água como bem econômico, passível de utilização com tal
fim. Entretanto, deve-se ressaltar que toda a água da Terra não é,
necessariamente, um recurso hídrico, na medida em que seu uso ou utilização
nem sempre tem viabilidade econômica (REBOUÇAS et alii, 1999, p.1).

A água é, assim, considerada como um bem de domínio público e um recurso natural
limitado, dotado de valor econômico. Convém destacar uma concepção interessante, encontrada
na Directiva 2000/60/CE, de 23 de Outubro de 2000, do Parlamento Europeu, que o Brasil não
fez: A água não é um produto comercial como outro qualquer, mas um património que deve ser
protegido, defendido e tratado como tal.
A Lei é clara - cabe aos comitês a gestão dos recursos hídricos na área de abrangência da
bacia. Pode-se perceber, então, a grande responsabilidade assumida pelos comitês e, para que
pudessem dar conta dessa responsabilidade, a legislação também previu os instrumentos de
gestão necessários, conforme a seguir.

Os instrumentos de gestão de recursos hídricos

Para assegurar a possibilidade de uma gestão das águas, a Política Nacional de Recursos
Hídricos criou também os instrumentos dessa gestão, a saber: os planos de recursos hídricos
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(nacional e estaduais) e planos de bacias, a outorga do direito de uso dos recursos hídricos, o
enquadramento dos corpos d‟água, a cobrança pelo uso da água e o sistema de informações.
Os planos de recursos hídricos e os planos de bacias seguem orientações semelhantes a
dos planos estratégicos de qualquer organização em sua elaboração, envolvendo três etapas
distintas, a saber: a realização do diagnóstico, a definição do prognóstico (a projeção do futuro,
considerando cenários distintos) e a elaboração do plano de ação. Existe um Plano Nacional de
Recursos Hídricos, porém nem todos os estados da federação possuem seu plano e também são
poucos os comitês que contam com um plano de bacia. Segundo Paim (2009):
A componente simbólica atua fortemente na compreensão da realidade, ou
seja, o diagnóstico é situacional, mescla o saber técnico com os saberes
sociais regionais e locais. Segundo Carlos Matus, no Planejamento
Estratégico a verdade e as propostas estão em algum lugar entre os atores
planejadores e pressupõe o conflito de idéias, a negociação e o
compartilhamento do poder decisório. Cada proposta é a resultante de um
processo negociado e prevê um poder ser. Logo, o final do processo de
planejamento é aberto (2009, p. 3-4).

A cobrança pelo uso de recursos hídricos é a fonte de recursos prevista para que os
comitês possam financiar tanto as despesas administrativas de sua agencia quanto investimentos
na bacia hidrográfica e a legislação prevê que o total do volume arrecadado pela cobrança deve
ser aplicado na própria bacia. Ainda é muito pequena a quantidade de comitês, no Brasil, que já
dispõe efetivamente desses recursos.
O sistema de informações para a tomada de decisões ainda é bastante precário no Brasil.
Uma séria dificuldade enfrentada por todo o setor público, o que inclui a gestão ambiental, é a
falta de integração entre políticas e informações. Existem dados disponíveis em diversos órgãos
e secretarias, nas universidades e institutos de pesquisa, que não operam em bases de dados
semelhantes, e que não estão sistematizadas e disponíveis para os comitês. Há muito o que ser
feito, inclusive quanto à ampliação dos pontos de controle da quantidade e qualidade da água
nos rios de domínio dos estados e da união.
A outorga é o único instrumento que se encontra razoavelmente institucionalizado no
território brasileiro e, a princípio não se confunde com a cobrança (mas é o instrumento que
possibilita a sua implantação). Consiste na autorização do órgão gestor, estadual ou federal
conforme o caso, para que o usuário possa retirar do corpo hídrico uma determinada quantidade
de água, considerando a vazão que deve permanecer naquele corpo hídrico – uma vazão
mínima. Isto significa que a partir de um determinado ponto não podem mais ser concedidas
outorgas para um determinado corpo hídrico, pois comprometeria essa vazão.
A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo
mediante o qual o poder público outorgante faculta ao outorgado (usuário
requerente) o direito de uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo
ato administrativo. É o documento que assegura ao usuário o direito de
utilizar os recursos hídricos.85
85
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Observamos, por este ponto de vista, que a gestão democrática e participativa das águas
por meio dos comitês de bacias hidrográficas pode ter acontecido de direito, mas não de fato.

Gestão técnica ou gestão política?

Além da clara falta das possibilidades materiais de gestão, Guivant e Jacobi também nos
trazem questões importantes para pensar a atuação dos membros de comitês de bacias
hidrográficas. Os autores argumentam que assegurar a participação dos três segmentos – poder
público, usuários e comunidades – na gestão dos recursos hídricos, por si só não garante
igualdade nessa participação. Os autores propõem o deslocamento da hidro-técnica para a hidropolítica, buscando novos rumos para a regulação e gestão dos riscos ambientais:
Outro problema relaciona-se com uma tendência a pressupor que a boa
vontade dos peritos/técnicos pode levar a diluir magicamente as relações de
poder que estabelecem com setores leigos. Estas relações de poder não
desaparecem, mas sim devem ser trabalhadas e negociadas conjuntamente
entre leigos e peritos. [...] Como aponta Caubert (2000) numa análise
detalhada dos aspectos jurídicos, observa-se uma certa ambigüidade na
legislação, que por um lado abre os espaços para a participação da sociedade
civil, mas por outro, para que esta participação seja possível se pressuporia
uma certa perícia técnica. Também para Machado e Macedo (2000) a Lei
9433 coloca em primeiro plano a importância do corpo técnico-científico e
do conhecimento produzido por eles nas relações de força no interior dos
espaços decisórios da bacia, o que limita o envolvimento da comunidade nas
atividades dos Comitês e, podemos agregar, mantem o poder decisório entre
os que detém o conhecimento técnico-científico, fundamentalmente setores
ligados às engenharias (2003, p.15).

No que diz respeito à participação da sociedade civil na gestão de recursos hídricos,
Jacobi (2005) chama a atenção para a necessidade de que barreiras sejam superadas para
multiplicar as iniciativas de gestão que articulam eficazmente a complexidade dos problemas
ambientais com a democracia. Defende o fortalecimento do espaço público e a abertura dos
espaços para a sociedade civil na elaboração das políticas públicas e ressalta a complexidade e
contradição presentes nas práticas participativas, que, inovadoras, marcam rupturas com as
dinâmicas predominantes, ultrapassando as ações de caráter utilitarista e clientelista.
O autor também alerta para o fato de que a gestão de recursos hídricos por meio dos
comitês de bacias hidrográficas ainda está se consolidando, é embrionária. Cabendo ao comitê
as deliberações e à agência a execução, fica claro que a execução dessas deliberações ou não se
dá, ou acontece muito precariamente.
O sistema, porém, é inovador, conforme nos coloca Jacobi (idem). Ele rompe com
práticas arraigadas de planejamento técnico e autoritário e pode neutralizar práticas predatórias
orientadas pelo exclusivo interesse econômico ou político. O sistema de gerenciamento de
recursos hídricos por meio da atuação dos comitês, nas áreas de suas respectivas bacias
hidrográficas, limita as chances de abuso de poder, embora não necessariamente da manipulação
de interesses. A maior ou menor efetividade da gestão decorrerá principalmente da qualidade da
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participação dos diversos atores envolvidos. O autor nos fala também que a gestão, da forma
como prevista na legislação brasileira, implica aumento da complexidade, pois há interveniência
de fatores técnicos, políticos, econômicos e culturais. Neste caso, o estilo de gestão que tende a
prevalecer é o da gestão sócio-técnica, que não faz as relações de poder desaparecerem, mas sim
com que sejam trabalhadas e negociadas.
Concordamos também com o autor quando afirma que o princípio da gestão centralizada,
integrada, colegiada e participativa ainda está no seu início, que os entraves são significativos e
diferenciados, e que a sua consolidação pode ocorrer na medida em que superarmos as
assimetrias de informação e trabalharmos pela afirmação de uma nova cultura de direitos. O
autor nos diz ainda que novas engenharias institucionais, baseadas em condições efetivas para
multiplicar experiências de gestão participativa
Fortalecem a capacidade de crítica e de envolvimento através de um processo
pedagógico e informativo de base relacional, assim como a capacidade de
multiplicação e aproveitamento do potencial dos cidadãos no processo
decisório dentro de uma lógica não cooptativa ( s/d, p. 2-3).

Saberes para a gestão das águas

Mesmo diante de tal complexidade, é comum serem oferecidos aos comitês cursos de
capacitação cujos objetivos estão voltados para a aquisição de conhecimentos técnicos e legais.
A minha reflexão neste trabalho é esta: este saber é o de que realmente mais necessitam os
comitês?
Os problemas com os quais as sociedades atualmente se defrontam e que dizem respeito à
disponibilidade e à qualidade da água estão relacionados com os usos, com as crenças, com a
economia, com a tecnologia, com a política, com as relações de poder, com as desigualdes
presentes no interior dessas sociedades. Então, que conhecimentos os membros de comitês
precisam adquirir? Apenas conhecimentos legais e técnico-científicos, como frequentemente lhe
são oferecidos?
Segundo Danner:
O projeto de uma genealogia do poder surgiu no pensamento de Foucault a
partir da década de 1970 [...] complementando o projeto de uma arqueologia
do saber. O que passa a interessar a Foucault é o poder enquanto elemento
capaz de explicar como se produzem os saberes e como nos constituímos na
articulação entre ambos. (2009, p. 1).

Castro analisa a genealogia que marcou o trabalho de Foucault como uma proposta de
anticientificidade, o que torna possível pensar a formação dos membros dos comitês de bacias
hidrográficas sob um viés anticientífico:
[ a genealogia] ...
tenta, antes, opor os saberes locais, descontínuos,
desqualificados, não legitimados, contra a instância teórica unitária que
pretende filtrá-los, hierarquizá-los, ordená-los, em nome de um
conhecimento verdadeiro. Neste sentido, as genealogias são anticiencias.
“Não que elas reivindiquem o direito lírico à ignorância e ao não saber, não
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que se trate de rechaço ao saber ou da inscrição dos prestígios e uma
experiência imediata, não captada ainda pelo saber. Não é disso que se trata,
trata-se da insurreição dos saberes, não contra os conteúdos, os métodos e os
conceitos de uma ciência, mas de uma insurreição, em primeiro lugar e antes
de tudo, contra os efeitos de poder centralizadores que estão ligados à
instituição e ao funcionamento de um discurso científico organizado dentro
de uma sociedade como a nossa”. Chamemos, se vocês querem, „genealogia‟,
o acoplamento dos conhecimentos eruditos e das memórias locais,
acoplamento que permite a constituição de um saber de lutas e a utilização
desse saber nas táticas atuais [...] dessujeitar os saberes históricos e torná-los
livres, isto é, capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso
teórico, unitário, formal e científico. (2009, p. 186).

Tristão (2008) alerta para o fato de que quando se fala em conhecimento a ser ensinado,
ele pode estar relacionado exclusivamente ao conhecimento científico, pronto e acabado. A
autora pondera ainda que conhecimento e informação não têm o mesmo significado: a
informação possibilita o acesso e é indiferente ao significado, porém o conhecimento constrói
significados (ibidem, p. 89). O grifo é meu.
Como Foucault, Tristão não reivindica direitos de não saber ou de rechaçar o
conhecimento científico. O que une os autores é a crença de que os discursos científicos são
construções históricas e sociais, portanto falhas, incompletas, em construção. Também os une a
valorização dos saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados, como saberes
tão legítimos – e em construção – quanto o saber científico.

Tristão complementa que

conhecimento é desterritorialização e territorialização de conceitos, é articulação entre ser
humano, natureza e sociedade, que organizam o mundo e se organizam a partir das próprias
interações, e lembra que as crenças de que o universo é mecânico, de que tudo é determinado
por leis naturais, de que o corpo humano funciona como uma máquina, dentre muitas outras,
estão sendo reavaliadas e desafiadas pelos vários campos científicos da contemporaneidade
(ibidem, p.93).
Em A verdade e as formas jurídicas, Foucault (2003) relata que na sociedade grega
arcaica, quando alguém se sentisse penalizado por um dano causado por outro, ambos passavam
por uma espécie de prova ou de jogo, de desafio lançado por um adversário ao outro. Esta prova
envolvia o juramento, do qual um deles poderia abster-se, significando confissão de culpa. Um
lançava ao outro o seguinte desafio: “És capaz de jurar diante dos deuses de que não fizeste o
que eu afirmo?” (ibidem, p. 53). Posteriormente, o olhar passa a ser revelador da verdade –
pessoas que viram e se lembravam de ter visto o fato que causou o dano poderiam dar o seu
testemunho para a solução da contenda, mesmo que se tratasse de testemunhar contra o rei ou
um tirano. Foucault relata, ainda, o surgimento de uma nova forma de produzir a verdade – por
meio da retórica, a arte de persuadir. Posteriormente, surge aquele que seria uma primeira
versão do advogado – alguém que pode representar uma das partes, além de um personagem
novo: o procurador. “Se é verdade que este homem lesou um outro, eu, representante do
soberano posso afirmar que o soberano, seu poder, a ordem, que ele faz reinar, a lei que ele
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estabeleceu foram igualmente lesados por esse indivíduo, Assim, eu também me coloco contra
ele.” (ibidem, p. 66). Deste modo, o dano cometido por um indivíduo a outro se amplia, e passa
a ser considerada ofensa ou lesão à ordem, ao estado, à lei, à sociedade. Foucault relata ainda
como a Igreja se utiliza também do inquérito, tanto espiritual quanto administrativo, para vigiar
a conduta espiritual de seus fiéis e para administrar os bens da Igreja na ausência de seus
representantes.
Sem pretender reproduzir o livro de Foucault, é oportuno mencionar que os
procedimentos vão e retornam, eles não são lineares. Alguns se dão em uma época e retornam
posteriormente, com uma nova roupagem. Sem dúvida, cabe ressaltar o quanto os
procedimentos jurídicos atuais foram influenciados pelos mitos e pela religião, cabendo lembrar
também que ainda hoje é necessário jurar diante do tribunal. Foucault demonstra que, dada a
necessidade de indenizar o outro pelo dano causado, a monarquia percebe a possibilidade do
enriquecimento, o que de fato ocorreu, quando atribuiu a si própria a responsabilidade por
intermediar essa indenização.
Assim, por meio dos estudos de Foucault, podemos verificar de que forma é constituído o
conhecimento científico do direito: de mitos, de religiosidade, de interesses, de apropriações, de
assimilações, de tentativas, de retornos, de lutas por poder, de mesquinharias inconfessáveis,
como nos diz o próprio Foucault, citando Nietzsche. Não é diferente nos demais campos do
saber e é este conhecimento que temos insistido em considerar como a única verdade.
Citando Maturana, Tristão nos fala que, em conjunto, estamos imersos na mesma história
de interações (2002, p. 170) e que é necessária a “[...] desconstrução de lógica unidimensional,
da verdade absoluta, da ciência objetiva, do controle do mundo, do pensamento unidimensional.
Não é mais possível buscar uma base conceitual única para lidar com as diferenças e os
antagonismos. (ibidem, p.171).
Há desafios a serem enfrentados, pois a lógica binária do certo/errado não nos permitiu
ver o conhecimento como rizoma, e sim dentro de uma lógica arbórea. O primeiro desafio é
enfrentar a multiplicidade de visões, já que nem o pensamento e nem o conhecimento podem se
processar de maneira tão linear e hierarquizada como acreditamos até aqui. Um segundo
desafio, bastante apropriado para pensar a formação de membros de comitês de bacias
hidrográficas, é o de superar a visão do especialista, a barreira do conhecimento dogmático e
alienante. Um terceiro desafio é o de superar a pedagogia das certezas, vencer as barreiras da
tecnificação, sustentada por uma pseudoneutralidade da ciência, e da certeza das teorias que
afasta dos envolvidos uma atitude reflexiva. Como quarto e último desafio, é também preciso
superar a lógica da exclusão, o que pressupõe um compromisso ético (TRISTÃO, 2002).
Lopes (2007) também nos fala dos saberes legitimados, notadamente os saberes
científicos, “por sua validação quer pelos processos internos das próprias ciências quer pela
vinculação das finalidades científicas às finalidades econômicas” (p. 187). A autora nos fala que
339

o processo de construção da ciência “é baseado no diálogo entre razão e empiria, entre teoria e
experimentação, sendo necessário elaborar métodos de construção da objetividade, e não supor
essa objetividade como anterior ao próprio processo de pesquisa” (ibidem, p. 191); citando
Stengers, a autora alerta para o fato de que “o conhecimento científico é interessado, já que
precisa ser validado pela comunidade científica e que as ciências se organizam como um
empreendimento cultural e, portanto, social e humano” (ibidem, p. 192). De acordo com a
autora,
As ciências são uma atividade social e cultural interessada, constituída por
relações de poder, que tem a pretensão de verdade e, para tal, constitui as
regras de legitimação de seus saberes. [...] Nesta perspectiva, dissolve-se a
distinção entre ciências sociais e ciências naturais com base na separação
entre cultura e natureza. Para Santos (1989), essa distinção deve ser resolvida
pela própria inclusão das ciências naturais no contexto das ciências sociais e
empreendimentos culturais, ainda que específicos de uma forma de conhecer
(ibidem, p. 193-194).

Citando Foucault, Lopes nos chama a atenção para a produção do sentido de verdade,
processo que faz com que alguns saberes sejam considerados como verdadeiros e outros não, e
nos fala que os resultados da ciência são divulgados como uma epopéia do saber. Para a autora,
“os saberes legitimados expressam um conjunto de interesses e de relações de poder em dado
momento histórico” (ibidem, p. 196), o que coloca uma questão central na formação dos
membros de comitês de bacias hidrográficas, que é a decisão de promover efetivamente ou não
a gestão democrática e participativa, como prevê a legislação.

Considerações finais

De que maneira se pode pensar na formação dos membros de comitês de bacias
hidrográficas sem oferecer-lhes apenas o saber legitimado, o saber validado, por vezes, por sua
vinculação às atividades econômicas, que afinal financiam cada vez mais a própria pesquisa?
Como pensar sua formação sem desmerecer os saberes que trazem para essa formação? Como
pensar a formação sem favorecer interesses de grupos restritos, cujo poder se expressa de forma
privilegiada, como nos alerta Lopes? A autora nos reponde em parte, quando conclui que é
preciso pensar o conhecimento científico como mais um dentre os saberes possíveis que
permitem compreender e (re)construir o mundo e que é preciso pensar historicamente o
conhecimento, pensá-lo na sua provisoriedade e contingência, pensá-lo em sua dimensão
humana. (LOPES, 2007).
Jacobi também traz a questão ética para o centro do debate quando a preocupação é a
sustentabilidade. O autor considera que são necessárias práticas.
[...] que possam garantir os meios de criar novos estilos de vida, desenvolver
uma consciência ética que questione o atual modelo de desenvolvimento
marcado pelo seu caráter predatório e pelo reforço das desigualdades
socioambientais. A sustentabilidade como novo critério básico e integrador
precisa estimular permanentemente as responsabilidades éticas, na medida
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em que a ênfase nos aspectos extra-econômicos serve para reconsiderar os
aspectos relacionados com a equidade, a justiça social e a ética dos seres
vivos.(1999, p. 43).

Tristão (2005, p. 256-257) nos fala que a solidariedade é um forte ingrediente éticopolítico, que pressupõe uma ética que nos convida a entender nossa conduta como aquela que
vai respeitar o outro como legítimo outro na convivência, seja ele um ser humano, um grupo
social ou a natureza, ética essa que se inscreve numa responsabilidade com o futuro.
Santos alerta: a compreensão do mundo excede em muito a compreensão ocidental do
mundo; a compreensão do mundo e a forma como ela cria e legitima o poder social tem muito
que ver com concepções de tempo e de temporalidade; o autor esclarece que a característica
mais fundamental da concepção ocidental de racionalidade é o fato de, por um lado, contrair o
presente e, por outro, expandir o futuro (2008, p. 95).
De acordo com o autor, vivemos no presente, mas ele é feito passagem. Diante dessa
fugacidade, apostamos no futuro, onde concentramos nossas esperanças e nossas radiosas
expectativas. Tal qual Foucault, Santos nos convida ao tempo presente, expandindo-o, e, ao
contrário do que temos feito até aqui, defende a contração do futuro.
Como nos adverte Fischer, não passamos à margem dos graves problemas sociais,
econômicos, educacionais, culturais, filosóficos do nosso tempo. Acrescentamos ao dizer de
Fischer que são graves também os problemas ambientais. A autora nos fala ainda que estamos
imersos nestes problemas e possibilidades, que falamos e nos inquietamos a partir deles, como
simples mortais, e como pesquisadores também (2002, p. 51).
Ainda que não possamos encontrar a solução ideal, o tão esperado jardim das delícias,
conforme nos fala a autora, e também entendendo que não podemos aceitar a neutralidade de
nossos gestos, de nossos estudos, de nossa posição política, podemos assumir um
posicionamento de outra natureza. Fischer nos lembra a genealogia das problematizações
proposta por Foucault para dizer que ainda que se reconheçam todas as fragilidades colocadas
até aqui, não se justifica a apatia. (op. cit.)
Neste caso, como proposta de gestão participativa e compartilhada, a idéia de
governamentabilidade, traduzida aqui por Gisele e Gomes (s/d), é o início de um trabalho que
Foucault deixou, infelizmente, inacabado, e que traz as pistas para se pensar nos saberes
realmente necessários a um grupo que assumiu a responsabilidade por cuidar de um ambiente
comum:
Governamentalizar é utilizar as informações absorvidas por meio das
tecnologias para compor o cenário social melhor e adequar o indivíduo,
sujeito de si, ao seu “habitat” ou a sociedade, trazendo ao homem a
potencialidade de aprender a ser senhor de si mesmo e dos outros, mas,
dentro das regras que são resultado das relações de poder que todos
participam, seja problematizando os conflitos ou os solucionado.
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REMANECENTES DE MATA ATLÂNTICA E CERRADÃO DO PONTAL DO
TRIÂNGULO MINEIRO: SUBSIDIOS PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO PARA FINS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Rildo Aparecido Costa
Giliander Allan da Silva
Introdução

O estado de Minas Gerais possui uma grande diversidade de formações vegetais
(Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, etc.). Isso é possível principalmente devido a sua vasta
extensão territorial que faz com que existam diversas condições geoambientais. Estas condições
influenciam de maneira direta na formação e desenvolvimento dessa vegetação.
As formas do relevo, por exemplo, podem variar desde áreas com declividades
acentuadas (Serra do Espinhaço) aos Planaltos e Chapadas do Triângulo Mineiro. O clima
também se destaca como um fator geoambiental preponderante, pois é responsável pelo regime
hídrico do local e consequentemente das plantas. Pode-se destacar também a formação
geológica diversificada (áreas cristalinas, regiões sedimentares, etc.). A inter-relação desses
elementos geoambientais é que faz ser possível a diversidade de formações vegetais e, por
conseguinte, uma maior diversidade biológica.
Sabe-se que a diversidade biológica é necessária ao equilíbrio dos ecossistemas e fonte de
um grande potencial de uso econômico. Sua manutenção seja na Mata Atlântica ou no Cerrado
depende, entre outros aspectos, do fluxo de genes, da troca genética e da movimentação da biota
(MACARTHUR e WILSON, 1967). Isso só é possível quando se consegue a manutenção de
áreas naturais preservadas ou com o mínimo de intervenções antrópicas.
O processo de uso e ocupação que essas áreas vêm sofrendo ao longo da história
provocou fragmentação da vegetação nativa. Poucos desses fragmentos representam porções
intactas, ou pelo menos pouco modificadas. O crescimento econômico transformou o que antes
eram grandes áreas contínuas em paisagens fragmentadas, formadas por remanescentes das
áreas originais, cercados por grandes áreas antropizadas (FERNANDEZ, 2004).
Essa situação não é diferente no estado de Minas Gerais, aonde a cobertura florestal
nativa vem sofrendo um rápido e intenso processo de supressão, as formações vegetais foram
reduzidas a remanescentes esparsos. Nas regiões mais devastadas, por causa das atividades
antrópicas (agropecuárias, reflorestamentos e até mesmo carvoarias) as matas restringem-se a
pequenas reservas, geralmente próximos a nascentes ou cursos d'água.
O triângulo Mineiro, especificamente a microrregião do Pontal do Triângulo está inserido
nesse aspecto, pois as mesmas condições geoambientais que favorecem a formação da
vegetação também são ideais para o desenvolvimento da agricultura. Nas últimas três décadas
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observou-se o avanço da agricultura na região, se beneficiando de um relevo suavemente
ondulado e um regime hídrico satisfatório.
Esse uso e ocupação intensivos fizeram com que o índice de desmatamento, tanto nas
áreas de cerrado quanto nos remanescentes de mata atlântica, fosse recorde nessa região,
primeiramente com a introdução da soja mecanizada e conseqüentemente a instalação das
chamadas agroindústrias e atualmente com a chegada da cana-de-açúcar.
Diante disso, o objetivo principal do presente estudo foi mapear as áreas remanescentes
de Mata Atlântica e remanescentes de cerradão para fins de criação de unidades de conservação.

As unidades de conservação como modelo para a conservação/preservação dos recursos
naturais

Na tentativa de minimizar as pressões exercidas pelo uso e ocupação e, sobretudo evitar a
destruição da biodiversidade, a humanidade se empenhou em criar áreas naturais protegidas.
Essas áreas tem sido fundamental na conservação biológica global. Por isso representam um dos
primeiros esforços da sociedade para assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais.
A criação de áreas protegidas em Unidades de Conservação, espaços territoriais contínuos
com características naturais relevantes que procuram proteger os recursos naturais, é uma
estratégia que vem sendo usada para garantir a conservação da biodiversidade. Quanto maior
forem as Unidades de Conservação, maiores serão as possibilidades de proteção (NOGUEIRA
NETO, 2004).
No Brasil, foram adotados diversos modelos em busca da preservação e conservação,
porém o de Unidades de Conservação (UCs) foi o mais implantado e que se tornou um dos
principais instrumentos de estratégia para a preservação/conservação dos ecossistemas naturais.
Este modelo é entendido como o espaço territorial e seus recursos ambientais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos. Pode-se afirmar que esse modelo é, sem dúvida, de extrema
importância para proteger/conservar a vida selvagem ameaçada pelo avanço da civilização
urbano-industrial.
A criação de espaços legalmente protegidos é vista como uma importante estratégia de
controle do território, pois estabelece limites e dinâmicas de uso e ocupação. O controle e os
critérios de uso aplicados nas UCs são atribuídos em função da valorização dos recursos
naturais existentes nas localidades, ou pela necessidade de proteger/conservar biomas,
ecossistemas e espécies raras ou ameaçadas de extinção (MEDEIROS, 2006).
Essas áreas de proteção tiveram como marco a criação do Código Florestal em 1934. Nos
dias atuais, o instrumento político que estabelece os critérios e as normas para criação,
implantação e gestão dessas UCs é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
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criado pela lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Estas unidades de Conservação são divididas,
segundo Medeiros (2006) em duas vertentes: as UCs de Proteção Integral que tem como função
o seu uso indireto (Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento
Natural e Refúgio de Vidas Silvestres); e as UCs de Uso Sustentável que tem como função o seu
uso direto (Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta
Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e
Reserva Particular do Patrimônio Natural).

Localização da área de estudo

Esta pesquisa tem como recorte espacial a região do Pontal do Triângulo Mineiro (Figura
– 1) que se refere ao conjunto de municípios compreendidos pelas microrregiões geográficas de
Ituiutaba e Frutal, localizadas no extremo oeste da mesorregião geográfica do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba. Essa região conta com dezoito municípios, totalizando 308.500
habitantes (IBGE, 2007).

Figura – 1: Localização da Microrregião do Pontal do Triângulo Mineiro.

A geologia da área é representada pela presença de basaltos da Formação Serra Geral de
idade mesozóica, nas porções mais baixas do terreno (sendo que a exposição dessa camada é o
resultado de processo erosivo que atuou nas seqüências sobrejacentes) e, de arenitos do Grupo
Bauru do período Cenozóico nas porções mais altas (acima de 594m de altitude).
Em relação aos solos podem-se encontrar quatro tipos básicos de solos: Cambissolos que
aparece nas áreas onde a declividade é mais acentuada, principalmente nos taludes das
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voçorocas, proveniente do arenito do Grupo Bauru; nas partes mais altas encontram-se os
Latossolos vermelho-amarelo; nos fundos de vale aparecem os Latossolos Vermelho embasados
pelas rochas basálticas e os Argissolos que se localizam próximos aos cursos d'água, formado
pelo processo de precipitação da argila do topo para a base da vertente.
Quanto à geomorfologia a área de estudo está localizada na Bacia Sedimentar do Paraná,
mais precisamente nos domínios de chapadas e chapadões do Triângulo Mineiro, que tem como
principal característica, relevos suavemente ondulados, com vales pouco desenvolvidos.
A dinâmica atmosférica em Ituiutaba está sob controle dos sistemas intertropicais. Esses
sistemas de circulação ocasionam um clima tropical alternadamente seco e úmido. As
características climáticas regionais são reflexos da dinâmica da circulação atmosférica
comandada pelas massas de ar que se estabelecem em toda porção sudeste do Brasil.
Dependendo da época do ano, o avanço de determinadas massas de ar sobre a região é
responsável pelas alterações na temperatura e principalmente na umidade, desencadeando duas
situações climáticas nitidamente diferentes: um período seco, que se estende de abril a setembro
(representa 10% do total de chuvas), e outro, úmido e chuvoso, que vai de outubro a março
(representando 90% do total pluviométrico).
O município de Ituiutaba apresenta temperatura média anual entre 20 e 22ºC, com média
nos meses mais frios girando em torno de 18ºC. Com base na classificação internacional de
Koeppen (1948), a região encontra-se caracterizada pelo clima tropical do tipo Aw.
Em relação à vegetação o município possui, em quase toda a sua totalidade, o Cerrado
strictu sensu. Porém é comum encontrar, nas áreas mais baixas as veredas, que são
caracterizadas por solos mal drenados e com acumulo de águas, formando as nascentes das
áreas de Cerrado. Nas partes mais altas, em solos mais desenvolvidos encontra-se o Cerradão e
em alguns pontos (manchas) encontram-se resquícios de Mata Atlântica.

Remanescentes de Mata Atlântica e Cerradão do Pontal do Triângulo Mineiro

A região do Pontal do Triângulo Mineiro teve nas últimas três décadas um crescimento
econômico vertiginoso, principalmente devido à expansão das fronteiras agrícolas. Sua
exploração para fins de agricultura inicia-se a partir de 1970 com o projeto governamental de
desenvolvimento das áreas de cerrado (PRODECER), onde foi possível a entrada da soja
mecanizada. Desde então se conheceu uma destruição desenfreada da vegetação no intuito de
produzir cada vez mais grãos. Essa agricultura foi facilitada pela suavidade do relevo e um
recurso hídrico satisfatório e acessível.
Essa vegetação foi substituída pelas lavouras restando apenas pequenas ilhotas, em áreas
de vales dos principais córregos e rios e as cabeceiras de drenagem. Restando apenas alguns
remanescentes (Figura – 2).
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Figura – 2: Remanescentes de Mata Atlântica e Cerradão do Pontal do Triângulo Mineiro

Mata Atlântica

A origem da vegetação de Mata Atlântica está associada à deriva continental, ou seja, a
separação dos continentes americano e africano, ocorrida a aproximadamente 80 milhões de
anos atrás. Vulcões e grandes acomodações na crosta terrestre levantaram inúmeros blocos de
rochas, como a Serra do Mar, que ocupou a faixa litorânea de Santa Catarina ao Espírito Santo e
se transformou em uma área ideal para o desenvolvimento da Mata Atlântica.
O aparecimento da Serra do Mar e também da Serra da Mantiqueira foram de suma
importância para o surgimento desta vegetação, que está intimamente ligada aos aspectos
climáticos (através da movimentação de massas de ar) e a sua as formas das vertentes que
formaram uma barreira para os ventos carregados de umidade oriundos do Oceano. Sob a forma
de névoa ou chuva, a umidade ajudou a criar as condições necessárias para que as formações
atlânticas, que originaram a Mata Atlântica propriamente dita, se instalassem e evoluíssem
rapidamente (MARTINS et al, 2006).
As variações climáticas provocadas pela sucessão dos períodos de glaciação, quando se
formavam as grandes geleiras (clima mais frio e seco) e períodos entre as glaciações (quando o
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clima ficava mais quente e chovia mais), contribuíram para a expansão da Mata Atlântica que
chegou a ultrapassar os limites da Floresta Amazônica (MARTINS et al, 2006).
Contudo, espalhou-se por quase toda a faixa litorânea além de expandir suas fronteiras
para o interior do Brasil em extensões variadas, ocupando uma diversidade de solos, relevos e
climas.
No estado de Minas Gerais, onde essa vegetação ocupava aproximadamente 46% da área,
hoje possui apenas alguns remanescentes em áreas com alta declividade (Sul e Sudeste de Minas
Gerais) e também nas margens dos grandes cursos d'água no Pontal do Triângulo Mineiro
substituídos por agricultura ou pastagens (Foto – 1). Segundo estudos elaborados pela SOS
Mata Atlântica, o aumento do desmatamento no estado aumentou cerca de 15% no ano de 2010.

Foto – 1: Remanescente de Mata Atlântica no Município de Ituiutaba – MG.

No Pontal do Triângulo Mineiro essa devastação foi maior devido principalmente ao
avanço da agricultura sobre essas áreas florestadas. Pode-se observar que apenas dois
municípios do Pontal do Triângulo possuem remanescentes de Mata Atlântica (Tabela – 1). A
maior área é do município de Ituiutaba com aproximadamente 5,7% de sua extensão, seguido
pelo município de Campina Verde com 1,98% da sua área.
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Tabela 1: Percentual dos remanescentes de Mata Atlântica (Floresta Estacional
Semidecidual) e extensão dos municípios da Região do Pontal do Triângulo Mineiro, 2011.
Municípios
Cachoeira Dourada
Campina Verde
Capinópolis
Carneirinho
Comendador Gomes
Fronteira
Frutal
Gurinhatã
Ipiaçu
Itapagipe
Ituiutaba
Iturama
Limeira do Oeste
Pirajuba
Planura
Santa Vitória
São Francisco de Sales
União de Minas

Área municipal (km²)
201,57
3660,84
622,45
2057,54
1042,36
198,06
2431,41
1843,35
468,75
1794,38
2586,60
1401,86
1318,05
331,89
317,84
3002,80
1129,63
1148,81

Área de Mata Atlântica (%)
0,00%
1,98%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,70%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Fonte: SOS Mata Atlântica, 2010.

Cerradão

Pode-se dizer que na Era Cenozóica, mais especificamente no período Terciário,
movimentações tectônicas formaram a Cordilheira dos Andes e concomitantemente a esse
fenômeno soergue o Planalto Central Brasileiro. Os rios que até então possuíam uma drenagem
endorréica, modificam seu curso e passam a correr em uma drenagem exorréica, gerando
mudanças consideráveis para a região do Cerrado. As condições climáticas são alteradas, ou
seja, deixam de ter uma característica desértica ou semidesértica que possuía ao final do período
cretáceo, o solo empobrece (poucos nutrientes – oligotrofia) e se tornam mais profundos.
Portanto, segundo Barbosa (2003), essas características essenciais, juntamente com o
tempo (35 milhões de anos), contribuiu para a formação do mais antigo domínio vegetacional da
Terra, o Cerrado.
Podemos considerar então, que o Cerrado já atingiu o seu clímax evolutivo. Assim a
perda de sua biodiversidade se torna irreversível, uma vez degradada não possui mais um
potencial de recuperação, como outros domínios brasileiros possuem (Mata Atlântica, Floresta
Amazônica, etc.), ou seja, em um espaço curto de tempo (tempo geológico) este domínio
deixaria de existir naturalmente, sem a intervenção humana, porém a ação humana acelera esse
processo.
Originalmente as áreas de Cerrado ocupavam aproximadamente 23% do território
brasileiro, abrangendo os estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão,
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Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Distrito Federal e Rondônia, e pequenas
manchas nos estados do Pará, Roraima e Amapá.
O que mais caracteriza o domínio do Cerrado é a sua vegetação. Que possui, na maioria
das vezes, árvores de formas tortuosas e que quase sempre se acredita possuir uma pequena
biodiversidade, porém sabe-se que esse domínio possui uma das maiores biodiversidade do
mundo. A vegetação de Cerrado está intimamente relacionada com a predominância de solos
profundos e uma variação do seu lençol freático.
O Cerrado é conhecido como uma vegetação xeromórfica. Esse xeromorfismo é
característico de regiões secas, é uma nomenclatura usada para as plantas que sofrem com a
escassez hídrica e, por isso, precisam adaptar-se as condições da região. O Cerrado, apesar de
ter um clima sazonalmente seco e úmido, não apresenta falta de água. Algumas características
comprovam isto (FERRI, 1980): a) o solo é muito úmido, porém profundo; b) as raízes são
profundas, capazes de captar a água armazenada no solo durante todo o ano; c) as espécies não
mostram sofrimento por falta de água como, por exemplo, parênquimas aqüíferos; c) os
estômatos permanecem abertos durante todo o ano, ou seja, a evapotranspiração é relativamente
constante.
Tais características levam a uma conclusão lógica: “não é a água que realmente impede o
surgimento de vegetação mais exuberante onde quer que exista Cerrado” (FERRI, op. cit. p. 57);
“a umidade não é um fator limitante para essa vegetação” (GOODLAND, 1979. p. 146), mas
sim a correlação da água, do solo ácido e sem nutrientes e a presença de alumínio neste solo.
Nesse ambiente, o Cerradão se destaca como uma fitofisionomia diferenciada das demais
do Cerrado como um todo. É uma vegetação úmida com espécies arbóreas e cobertura herbácea
menor (Foto 2), variando de acordo com o sombreamento causado pelas árvores de porte mais
alto. Também podemos encontrar um estrato intermediário satisfatório. Observando estas
características o Cerradão se aproxima de uma vegetação florestal. Porém não se pode
classificá-la assim por dois motivos básicos: “Na floresta, o diâmetro médio (das árvores) seria
pelo menos o dobro do que o Cerradão apresenta (...) e a densidade seria 5 vezes maior”
(GOODLAND, 1979. p. 77-78).
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Foto – 2: Remanescente de Cerradão no Município de Ituiutaba – MG.

Portanto, o que explica essas árvores mais altas e retas é a presença de serrapilheira no
solo que faz com que nutrientes sejam aproveitados com maior facilidade e seus solos bem
drenados localizados em áreas com relevos mais suaves. Convêm destacar que essas áreas já
foram quase toda desmatada para a formação de lavouras e pastagens, sobrando apenas alguns
remanescentes.
No Pontal do Triângulo Mineiro existem poucas áreas remanescentes, destacando os
municípios de Comendador Gomes (2,79%), Campina Verde (2,34%) e Capinópolis (1,12%)
como pode ser observado na Tabela – 2. Deve-se destacar que esses municípios do Pontal do
Triângulo Mineiro vêm sofrendo com a expansão das áreas agricultáveis desde a década de
1970. Primeiramente com a produção de soja mecanizada e mais recentemente com o advento
da cana-de-açúcar.

Tabela 2: Percentual dos remanescentes de Cerradão e extensão dos municípios da
Região do Pontal do Triângulo Mineiro, 2011.
Municípios
Cachoeira Dourada
Campina Verde
Capinópolis
Carneirinho
Comendador Gomes
Fronteira
Frutal
Gurinhatã
Ipiaçu
Itapagipe
Ituiutaba

Área municipal (km²)
201,57
3660,84
622,45
2057,54
1042,36
198,06
2431,41
1843,35
468,75
1794,38
2586,60

352

Área de Cerradão (%)
0,00%
2,34%
1,12%
0,35%
2,79%
0,00%
0,00%
0,45%
0,00%
0,00%
0,23%

Iturama
Limeira do Oeste
Pirajuba
Planura
Santa Vitória
São Francisco de Sales
União de Minas

1401,86
1318,05
331,89
317,84
3002,80
1129,63
1148,81

0,00%
0,57%
0,00%
0,00%
0,58%
0,00%
0,00%

Fonte: SOS Mata Atlântica, 2010.
A observação das áreas de Cerradão e o relacionamento com as áreas totais dos
municípios fazem notar que são muito pequenos esses remanescentes e que sua proteção é
imprescindível para a manutenção do ecossistema. Portanto a criação de Unidades de
Conservação é de fundamental importância para se conhecer melhor essas áreas que além de
possuir uma beleza cênica é importante para a manutenção da própria vida do domínio do
Cerrado.

Considerações finais

Como já mencionado, grande parte destas formações vegetais remanescentes encontramse nas nascentes e/ou nos vales das drenagens. A influência exercida pela vegetação através da
sua capacidade de retenção e consequentemente infiltração de água, dando dinâmica no sistema
hídrico e ciclo hidrológico, é fundamental para que exista um sistema hídrico suficiente. Estas
características são fundamentais para a sobrevivência de qualquer espécie humana. Desta forma,
se a vegetação é suprimida, o regime da água é alterado, impactando na vida humana. Vale
lembrar que essas áreas de Cerrado fazem parte de uma região conhecida como “berço das
nascentes” de vários rios brasileiros.
O estudo vem de encontro com os princípios da preservação de áreas. Neste caso, são
formações vegetais típicas do ambiente do Pontal do Triângulo Mineiro, e que possuem
fundamental importância para a riqueza biológica do lugar. Além disso, estes remanescentes
exercem influência no clima da região, logo, se a vegetação é suprimida, as mudanças
climáticas são inevitáveis.
Portanto, a partir do levantamento e mapeamento das áreas remanescentes de Cerradão e
Mata Atlântica, subsidia-se a criação de Áreas de Conservação, principalmente as Unidades de
Conservação (UCs). Acredita-se que a partir desta análise, as áreas que ainda resistem ao
processo agrícola sejam protegidas ou receba novas destinações que não sejam o desmatamento.
Justifica-se, portanto, a necessidade de criação de Unidades de Conservação, porém
mantendo a comunicabilidade entre elas. A melhor forma de fazer-se isso, acredita-se hoje, é a
implementação de corredores ecológicos interligando essas áreas que funcionariam como
“rodovias” por onde os animais e as plantas poderiam transitar de forma a trocar genes com a
população de outras reservas.
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Essas Unidades de Conservação serão grande fonte de pesquisas para se compreender a
paisagem da região do Pontal do Triângulo Mineiro, bem como áreas para se trabalhar o
processo de Educação Ambiental e o turismo como base de desenvolvimento local.
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O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DA CIDADE:
REFLEXÕES A PARTIR DE GUARAPUAVA - PR

Carlos Roberto Loboda
Lisandro Pezzi Schmidt
Talvez seja na vida urbana paranaense onde se
encontra a maior soma de diferenças sobre a vida
em geral de outras regiões brasileiras. Ou antes, na
vida urbana é que essas diferenças assumem uma
cor mais viva e isso simplesmente porque a cidade é,
em certo sentido, uma síntese ou uma concentração
de influências que no campo são entrevistas per si
ou isoladamente. A cidade encarna melhor e mais
prontamente as reações humanas reflexas de
determinado espaço geométrico e suas condições
peculiares a toda uma região (LINHARES, 2000, p.
27).

Parece-nos relevante o fato de que há todo um debate atual sobre a nova estruturação da
cidade e, principalmente, sobre esse processo em cidades médias. Dentre os elementos possíveis
de observação, o cotidiano representa para além das diferenças socioespaciais, o que Linhares
(2000) aponta como condições peculiares de determinada região.
Cumpre ainda, enfatizar que para Lefebvre (1999, p. 111), a cidade é o lugar que
“centraliza” as criações e, no entanto e por isso mesmo, ela cria tudo. Nada existe sem troca,
sem aproximação, sem “relações”. Ela cria uma situação, a situação urbana onde as coisas
“diferentes” advêm umas das outras e não existem separadamente, mas segundo as diferenças.
A estruturação do espaço urbano em Guarapuava é decorrente da distribuição de terras
em toda a mesorregião Centro-sul paranaense e das sucessivas intervenções do poder público
que normatizou o uso do solo, em decorrência não só do crescimento populacional, mas,
sobretudo, pela convergência das intervenções de um planejamento técnico, concentrando os
investimentos na área central, com ausência de um sistema viário organizado que contribuísse
para uma melhor integração entre o centro e a periferia.
As condições históricas e com caráter opressor de acesso à área central forçaram o
contingente de pessoas empobrecidas, trabalhadores rurais e mal pagos e trabalhadores urbanos
pouco qualificados a migrarem para longe da área central, ao mesmo tempo em que
contribuíram para a expansão das áreas urbanas, impedindo ou mesmo retardando o acesso à
cidade aos grupos que não faziam parte da elite, formada principalmente pelos latifundiários. A
estrutura econômica e as heranças de uma sociedade tradicional participam tanto do processo de
reprodução do capital gerado do campo como da estruturação do espaço urbano.
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Por essas razões, a dominação política foi assegurada na relação entre a cidade e o campo,
não sendo totalmente superada pelas transformações no sistema produtivo ao longo dos anos. A
perspectiva do poder público buscou criar instrumentos para ocupação e uso do solo urbano
com vistas à manutenção da separação entre o centro e a periferia, deixando assim, margem para
a prática clientelista. Atualmente, verifica-se que o governo local, tal como nos anos de 1960
quando elaborado o primeiro plano urbanístico, mostra-se incapaz em suas ações para o
gerenciamento dos inúmeros problemas urbanos que acompanham o município, levando a crer a
carência em estabelecer, por meio de mecanismos formais, a mobilidade e a acessibilidade,
enquanto elementos representativos do “direito à cidade” (LEFEBRVE, 2001), ou então, do
simples “direito ao entorno” (SANTOS, 1996).
A estrutura socioespacial na cidade de Guarapuava corresponde aos antecedentes
históricos ligados, principalmente, à forma como se deu a ocupação da terra, ou seja, à expansão
da sociedade tradicional campeira86, possuidora do capital e de parte da população marcada por
dificuldades econômicas. Nesse sentido, o proprietário latifundiário beneficiou-se de todas as
etapas para obtenção de terras, apropriando-se das áreas nas quais poderia se dar a expansão
urbana.
A base da sociedade tradicional transferiu para a cidade um modo de vida semelhante ao
que havia sido produzido no campo. De um lado, os casarões melhores localizados na área
central e, de outro, ocupações dos grupos mais carentes que ainda se mantêm, não como nos
tempos antigos; mas como resultado de uma diferenciação intraurbana que havia se
estabelecido.
A desagregação da sociedade em grupos, o crescimento desorganizado e sem restrição às
ocupações permitiram uma produção diferenciada do espaço e uma ocupação urbana em saltos,
resultantes de um desenvolvimento econômico desigual, no qual o espaço foi sendo apropriado
de acordo com a renda e com a atenção do governo local na área central, sem falar dos
financiamentos dos governos estadual e federal para a parcial estruturação das áreas periféricas.
O crescimento populacional levou a efeitos variados a ocupação urbana, provocando a
especulação da área central e incentivando o surgimento de vários loteamentos e ocupações
distantes do centro. A ocupação urbana foi construída com bases definidas em padrões de
assentamentos bastante carentes, associada à ocupação dos espaços públicos e privados, onde
grande parte da população vê-se excluída do acesso e dos mecanismos legais e existentes no
âmbito da cidade.

86

Segundo Abreu (apud SILVA, 2005, p. 41), o termo sociedade tradicional campeira é um misto da
sociedade tradicional, constituída pelos “descendentes do branco-português, negros e índios”, com a
sociedade campeira, composta por aqueles que se dedicavam à pecuária, como criadores e invernadores
do gado vindos do Sul. Segundo a mesma autora, ao longo do tempo, o termo passou também a agregar
toda a sociedade originária desses pecuaristas, mesmo aquela que teve sua atividade econômica
diversificada.
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Foi assim se construindo uma cidade do direito por aqueles grupos sociais que faziam
parte da elite campeira e uma cidade dos grupos sociais mais carentes com pouco acesso às
áreas melhores equipadas, compondo os núcleos de ocupação.
Nesse sentido, a estrutura social e espacial responde a uma formação heterogênea, não
havendo outro caminho que pudesse impedir uma formação composta por grupos sociais
distintos em Guarapuava. Como consequência do crescimento urbano, alguns aspectos
considerados reveladores das contradições regionais são ainda existentes e aparecem no
empobrecimento da população e na intensa movimentação dos grupos de baixa renda na direção
da periferia urbana.
Por meio de evidências empíricas, percebe-se a fragmentação socioespacial, característica
dos traçados diferenciados e dos padrões de construções principalmente mistos, considerando as
características das poucas antigas residências em meio à busca pelo moderno, o novo. Para
Schmidt (2009), esse processo provocou uma mudança da elite local, composta de outras
pessoas juntamente com os fazendeiros locais, dando uma nova feição para a cidade, como a
valorização da sua área central, por outro lado, o crescimento horizontal. Como consequência
dessa estruturação, a expansão urbana passou a ocorrer em vários sentidos, principalmente pelo
surgimento de muitos loteamentos, inclusive irregulares, em diferentes áreas na periferia, entre
os vazios urbanos.
Verifica-se, contudo, uma forte tendência de uma configuração que indica sua
reestruturação e, por consequência, certa diminuição do papel articulador atribuído ao centro da
cidade.
Pesquisas recentes realizadas no âmbito das cidades médias indicam que estas estão
passando por um processo de reestruturação pautada na desconcentração/descentralização de
equipamentos urbanos, de residências e, por consequência, de atividades de comércio e serviços.
Segundo Sposito (2007), os estudos recentes sobre as cidades médias apontam para uma
redefinição das suas relações entre centro e periferia. Para essa autora, até os anos de 1970 e
1980, a circulação intraurbana nessas cidades articulava-se em torno de um centro principal,
compondo estruturas monocêntricas fortemente integradas a uma única área importante de
concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços. Nos últimos vinte anos, observou-se
multiplicação de áreas de concentração dessas atividades (eixos comerciais, centros comerciais
em bairros de bom poder aquisitivo e shopping centers), bem como se verificou o fenômeno de
diversificação delas, acompanhado de segmentação dos mercados consumidores, segundo
diferentes padrões de consumo e maior ou menor facilidade para se locomover por automóvel.
No entanto, mesmo com a tendência à desconcentração, seja do ponto de vista da
habitação, seja do comércio e dos serviços, é preciso verificar que muitas cidades, apesar de
apresentarem tais mudanças, do aparecimento de novos loteamentos, de novos equipamentos
mais afastados, apresentam estruturas, no geral, ainda do tipo monocêntricas, aonde a
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descentralização ocorre de forma lenta, ou seja, articulam-se ainda em torno de um centro
principal.
Nesse contexto, com o aumento da população local surgiram problemas que tornaram
difícil a vida urbana para grande parte da população, principalmente pela pouca acessibilidade à
habitação, saneamento básico e equipamentos de uso coletivo, lazer, etc.
As desigualdades sociais em Guarapuava, portanto, estão na base de uma contradição
estrutural refletida na produção do espaço, consideradas a estrutura econômica e as heranças de
uma sociedade tradicional que participa do processo de reprodução do capital gerado no campo
e mesmo da estruturação que influenciou as aplicações e os investimentos na cidade,
beneficiados pela propriedade urbana e, em alguns casos, pelas ações conjuntas com a política
urbana local.
O discurso recente tem enfatizado a importância da participação, fazendo crer a existência
de uma tipologia de planejamento e gestão social-reformistas mais ou menos participativa. É
possível, então, afirmar que a tipologia do planejamento urbano em Guarapuava não alcançou
ainda à capacidade de ir além de um planejamento físico-territorial, tal como caracterizado por
Souza (2002). Este planejamento tem como idéia-força a ordem e a racionalidade e, como
escopo, a organização espacial.
Nessa mesma linha, preconiza Carlos (2005),
la reproducción de la sociedad capitalista se realiza en varios planos, entre los
cuales es necesario considerar la importancia del saber técnico que genera las
bases para la realización de la dominación del Estado, que en un primer
momento transforma la ciudad en un cuadro físico, representada en un mapa
y, por esta condición, posible de ser rediseñada en función de las acciones
políticas. Una visión que niega la idea de que la ciudad es una obra humana
producto de la historia. En un segundo momento, produce la banalización del
sentido del “derecho a la ciudad” (CARLOS, 2005, p. 5).

Essa dinâmica produzida socioespacialmente é condicionante da valorização e
especulação da terra urbana, culminando com o afastamento de parte da população menos
favorecida para os locais periféricos, desprovidos de infraestrutura que lhes garanta condições
mínimas e dignas de vida. Por conseguinte, há perda, por parte dos sujeitos sociais, do direito de
ter acesso à cidade, aos seus bens e serviços, seus equipamentos de uso coletivo. Estas ficam
restritas apenas aos locais de moradia, do “não sujeito”, do indivíduo que é considerado uma
“máquina” que circula entre a casa e o trabalho.
Apesar das intervenções serem reconhecidas pelos seus impactos no cotidiano, o
planejamento urbano é voltado para manutenção de um poder público que tem a capacidade de
direcionar o uso do espaço, simbolizado na materialidade e nas ações pouco efetivas à
reconstrução do plano e da justiça social. Verifica-se, ainda, que as poucas intervenções urbanas
não levaram em conta a carência estrutural, o empobrecimento espalhado na periferia e a
estruturação diferenciada em Guarapuava, dificultando, assim, o discurso entre teoria e prática.
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Centro e centralidade urbana: entre as possibilidades e as necessidades

Los centros no son solamente núcleos neurálgicos
de la vida urbana por su capacidade multifuncional
y por producir un sentido integrador. También son
el lugar de la diferencia (JORDI BORJA Y ZAIDA
MUXÍ, 2003, p. 59).

As características básicas da estruturação de Guarapuava enquanto uma cidade que se
constitui pelo tipo “monocêntrica”, uma configuração que segundo Corrêa (2001), a ligação
entre os bairros passam necessariamente pelo centro, direciona-nos, da mesma forma, para uma
análise da importância de sua centralidade enquanto representação e expressão dessa forma de
estruturação da cidade.
Por outro lado, é sabido que as relações que garantem a afirmação do centro e sua
respectiva centralidade vão muito além da mera localização e concentração material de
infraestruturas, edifícios e construções simbólicas da cidade. Devemos procurar compreender os
conteúdos do centro e da centralidade nos diferentes momentos históricos e recortes
compreendidos para seu entendimento (WHITACKER, 2003).
Tais pressupostos são fundamentais no sentido de pensarmos a cidade por meios dos seus
usos e funções, e não do contrário, a partir do espaço urbano visto como mercadoria, resultante
das formas características produção e acumulação capitalista da cidade. Esse processo, marcado
pelos movimentos de estruturação e reestruturação da cidade, é de certa forma dependente de
como as dinâmicas se organizam no espaço urbano. Mesmo num momento em que proliferam
novas formas de habitats urbanos, como no caso dos loteamentos fechados ou os condomínios
horizontais, enfatizamos que a expansão recente da cidade de Guarapuava continua sendo
marcada pelo seu crescimento horizontal, mas, sobretudo, acompanhado da valorização da área
central, como é possível evidenciar por meio da concentração e verticalização da mesma.
A expansão recente de Guarapuava é caracterizada pelo afastamento das camadas pobres
da população para a periferia, pela racionalização e especialização da área central via processos
de implantação, ampliação e reestruturação de ruas e avenidas de rápido acesso que priorizam o
fluxo cada vez maior de veículos.
Essa característica do processo de produção social do espaço, da apropriação privada do
excedente social, se expressa de forma significativa, na cidade de Guarapuava quando
evidenciamos descontinuidades do tecido urbano, sejam glebas (chamadas vazios urbanos), que
se constituem como reserva para parcelamento urbano futuro, seja de lotes já parcelados sem
edificações, resultantes da especulação imobiliária, ou seja, um paradoxo, muitos terrenos
vazios, enquanto falta moradia e espaços públicos de convivência para a camadas mais baixas
da população.
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Como enfatiza Loboda (2008), essa constatação nos leva a destacar as consequências
negativas desse processo, principalmente no que tange ao direito à cidade, ou seja, como a partir
dessa realidade posta, podemos pensar na produção mais socializada da cidade, quando, na
verdade, o que observamos é uma delimitação da vida cotidiana da população, principalmente
para aqueles de menor poder aquisitivo, tendo que habitar distante do trabalho, da escola, do
comércio e dos serviços, e do espaço público que, de certa forma, estão hierarquizados,
atrelados à área mais central da cidade.
Segundo as considerações de Sposito (2001), a ocorrência das áreas centrais resultam, via
de regra, de um processo histórico de localização de atividades comerciais e de serviços no
espaço urbano, ou seja, o centro expressa a concentração dos bens e serviços em termos
locacionais. No entanto, afirma também, que é de fundamental importância ressaltar nesse
processo a sua congênere: a centralidade. Esta última, assume um papel relevante enquanto
processo, representando a noção de movimento através da sua redefinição constante pelos
fluxos que se configuram por meio da circulação das pessoas, das mercadorias, informações,
idéias e valores.
Diante das evidências do processo de intensificação da centralidade urbana, em torno da
densidade construída e correlacionada à concentração das pessoas, caracterizando a
homogeneização dessa área da cidade, mesmo que isso ocorra basicamente durante o dia, visto
que, no final da tarde, grande parte dos que aí se encontravam para o trabalho, compras,
negócios ou lazer, retorna para suas residências. Eis, então, que o sistema de transporte coletivo
assume essa função, de “misturar” as pessoas na cidade, de lhes propiciar o encontro, bem como
o compartilhamento de um mesmo território urbano, como pudemos constatar em nossas
pesquisas, em que a maioria dos guarapuavanos utiliza-se do transporte coletivo para seus
deslocamentos cotidianos.
O que queremos ressaltar aqui, a partir das informações elencadas anteriormente, é uma
correlação entre a produção do espaço urbano, enquanto processo fundado numa economia de
mercado que se faz por meio da apropriação privada da terra urbana que se evidencia quando
contatamos por meio do Cadastro Técnico do Centro de Planejamento Urbano de Guarapuava
(2006) que a terça parte dos lotes parcelados constitui-se de lotes vazios. Enquanto, e/ou por
outro lado, falta habitação, para as camadas mais baixas da sociedade, assim como faltam
também os espaços públicos.
No caso destes últimos, tomando o caso das praças públicas, por exemplo, podemos
constatar que as mais antigas, que seguiam o plano inicial da cidade que mantinha as
características da colonização, ocupavam todo o quarteirão, enquanto as atuais, sobretudo
aquelas localizadas nos bairros mais periféricos, geralmente estão condicionadas a partes do
quarteirão ou, então, espaços residuais entre meio aos novos loteamentos que parecem ter
assumido uma característica voltada para a preocupação que não aquela do viver a cidade, mas
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simplesmente habitar nela, onde a necessidade básica é a do morar, ao menos para uma grande
parcela da população, notadamente, aquela de menor poder aquisitivo.
Para compreensão desse processo, fundamentamo-nos na perspectiva de Lefebvre (2001),
para quem a cidade tem uma história, ela é obra de uma história, isto é, de grupos bem
determinados que realizam essa obra, segundo condições históricas. Ou ainda, como afirma
Whitacker (2001), a cidade é um conjunto de apropriações, sincrônicas e diacrônicas, que
valoram diferentemente os lugares e os espaços, ou seja, longe da ideologia da homogeneização
espacial em tempos de globalização, percebemos que a cidade atual se apresenta, mais que
nunca, como o espaço resultante do acúmulo de tempos e expressão de diferenciação, mas é
nesse contexto também, que a cidade encerra a complexidade da coexistência humana e o
ambiente da vida coletiva compartilhada.
Nesse sentido, tratando do processo de estruturação de Guarapuava, não podemos deixar
de fazer menção à análise de Santos (1994, p. 111). Ao abordar o processo de urbanização
recente das cidades no Brasil, enfatiza esse autor, que se trata de um processo marcado por
ações “corporativistas” em que, na maioria das vezes, o próprio poder público, com influência
de outros grupos produtores do espaço urbano, assume papel preponderante: “criador
privilegiado da escassez; estimula, assim, a especulação e fomenta a produção de espaços vazios
dentro das cidades; incapaz de resolver o problema da habitação expulsa a maioria da população
para as periferias”.
Considerando tais pressupostos, constamos que, paralelamente ao aumento significativo
da população na cidade, nas últimas décadas, resultante de variados fatores, não houve o
acompanhamento básico das condições de habitação e dos serviços básicos urbanos,
explicitando-se em diferenciação no processo de ocupação e do uso do solo na cidade.
No entanto, considerando essa dinâmica que se processa de forma excludente,
menosprezar a existência, ou então a simples manutenção dos poucos locais públicos existentes
nos locais periféricos é, sem sombra de dúvidas, negligenciar e deixar de lado o cidadão,
contribuindo para o aumento da diferenciação socioespacial urbana.
Enfim, torna-se necessário tratar da cidade enquanto um espaço socialmente produzido,
em que os sujeitos sociais possam conhecê-la e reconhecê-los nela por meio da alteridade, pois
o ato de se identificar e de preservar a cidade passa, necessariamente, pela identidade que temos
com a mesma, com seus locais públicos e, sobretudo, na relação com o Outro.

Considerações finais

Ao concluirmos, queremos ressaltar que nos interstícios de uma visibilidade
materializada, aparentemente explícita e identificável ao nosso olhar, existem, de forma
indefinida, os aspectos contraditórios que impedem o vislumbrar dos diferentes contextos que
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determinam e são determinados pelo processo de estruturação aparente da cidade. Nesse
sentido, faz-se necessário, ao nosso modo de ver, buscarmos uma articulação entre sua base
material e as práticas socioespaciais que as determinam, ou são por ela determinadas, enquanto
expressão do acontecer diário dos seus cidadãos, práticas que ensejam a relação entre a forma e
seus conteúdos, suas dimensões socioespaciais.
Essa perspectiva é fundamental no sentido de tratarmos da cidade enquanto produto da
ação dos diferentes sujeitos sociais. Sujeitos que são os protagonistas da sua própria história,
construtores da cidade e não somente consumidores de tudo aquilo que ela tem para oferecer; de
sujeitos sociais históricos, mesmo que vistos a partir do olhar do pesquisador, considerando que
ainda não são percebidos pelo conjunto da sociedade, são determinantes para a análise das
formas de apropriação socioespacial da cidade, ou parte dela, enquanto dimensões do processo
de produção e estruturação da cidade contemporânea.
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O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM ITUIUTABA/MG (2011): POLÍTICA,
CARACTERIZAÇÃO E PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA
Leonardo Batista Pedroso
Gerusa Gonçalves Moura

Introdução

A promoção de uma melhor qualidade da vida da população é uma tarefa árdua e com
limitações severas no sistema público de saúde do Brasil. O planejamento em saúde e, em
especial, a regionalização/territorialização dos serviços nem sempre consegue levar em
consideração os aspectos socioeconômicos da população. Como conseqüência, constata-se, a
nível municipal, uma grande desigualdade expressa a partir da dificuldade de acesso aos
serviços públicos de saúde e a concentração exacerbada de atividades em determinadas unidades
por conta de um planejamento inadequado.
A saúde pública no Brasil passou por diferentes mudanças conforme a influência da
conjuntura política do país entre as décadas de 1970 e 1990. Inicialmente, movimentos de
descontentamento nas mais variadas áreas face à imposição do regime militar resultaram em
uma articulação, na qual, concomitou com mudanças significativas para a saúde com a
Constituição Federal de 1988; criando o Sistema Único de Saúde. Na década seguinte, em meio
à crise econômica pela qual passara o país, alternativas foram buscadas visando a implantação
de Programas que viessem a sanar tais problemas e promover uma melhora qualitativa do
Sistema. Tais mudanças propiciaram a criação dos PACS – Programa de Agentes Comunitários
de Saúde em 1991 e, posteriormente, em 1994, o Programa de Saúde da Família (RODRIGUES,
2009).
O presente trabalho pretende caracterizar o Programa de Saúde da Família – PSF no
Município de Ituiutaba/MG, no ano de 2011, mostrando aspectos relativos ao seu atendimento,
regionalização dos serviços e perfil da população atendida, destacando, inclusive, características
peculiares às condições de saneamento e as principais doenças referidas nas famílias registradas.
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Metodologia
O desenvolvimento desta pesquisa foi pautado em três etapas distintas, de modo a atender
as características gerais do programa e compreender sua dinâmica local.
A primeira etapa consistiu no levantamento e leitura de material bibliográfico relativo à
Saúde Básica e Programa de Saúde da Família no Brasil, regionalização e espacialização de
serviços de saúde.
Após a o levantamento e a leitura do material relativo à temática, foi realizada a coleta e
análise de dados relativos ao programa no município na Secretaria de Saúde de Ituiutaba e no
DATASUS - Banco de Dados do Sistema Único de Saúde. Os dados caracterizam o perfil da
população atendida por meio de elementos básicos que garantem a qualidade de vida desta
população, como infra-estrutura básica, bem como as principais doenças aos quais estão
submetidas. Foram coletados também dados sobre as distintas unidades, regionalização das
mesmas e informações sobre a quantidade e qualificação dos profissionais que atuam nestas.
A terceira etapa consistiu no Geoprocessamento do atendimento das Unidades do
Programa de Saúde da Família no Município de Ituiutaba, 2011. Nesta, foram delimitadas as
áreas de abrangência dos serviços de saúde prestados por cada uma das unidades do Programa
de Saúde da Família.

Política Nacional de Saúde da Família

O PSF se articula localmente conforme as diretrizes básicas nacionais previstas a partir de
sua instalação oficial pelo Ministério da Saúde, no ano de 1994. Trata-se de um programa que se
configura como uma importante ferramenta de atenção básica da saúde no Brasil. Conforme
Ayres et al. (2006), no fechamento do ano seguinte a sua instalação, o programa já funcionava
em 24 estados, em mais de mil municípios, com mais de três mil equipes.
Conforme Viana e Dal Poz (1998), o Programa de Saúde da Família foi precedido pelo
PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde, programa este instalado no ano de 1991,
com o objetivo de reduzir as mortalidades infantil e materna, sobretudo nas regiões Norte e
Nordeste. Uma das características principais herdadas do PACS foi a intervenção, na qual os
profissionais de saúde se aproximam da população, não esperando que ela os procure.
A família é a unidade básica de trabalho do Programa de Saúde da Família, o qual
desenvolve um trabalho contínuo com os membros da mesma ao longo do tempo. Estudando o
estado de saúde destes no passado, tratando-os no presente e se preocupando com a manutenção
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de uma vida saudável, o programa presta assistência para uma melhor qualidade de vida da
população.
É um programa que visa, além do já retratado, aspectos primordialmente ligados à
promoção da saúde da população. No entanto, esta promoção (de saúde) não se resume somente
no trabalho do tratamento e cura de doenças em uma dada população; mas, preocupa-se,
fundamentalmente, com hábitos mais saudáveis, desenvolvimento e avaliação de metodologias
que são/possam ser benéficas à saúde da população (RAMOS, MACHADO, 2010).
O trabalho é realizado por equipes compostas por profissionais de diferentes formações
na grande área da saúde, que, por sua vez, instalam-se em Unidades de Saúde de Família – USF
e atendem à um número de famílias em determinada porção geográfica. Estas equipes são
denominadas de Equipes de Saúde da Família – ESF. Neste sentido, vale ressaltar a importância
da abordagem espacial como aspecto fundamental na promoção de saúde da população,
demonstrando aspectos gerais e determinadas particularidades que podem ou não ressaltar
prevalência de certos grupos sociais conforme o alcance destes serviços.
Um dos principais objetivos da Política Nacional de Saúde ao implantar o Programa de
Saúde da Família é reduzir o número de pacientes encaminhados aos pronto-socorros. Muitas
Unidades Básicas passaram por um processo de reforma e melhoria, sendo aptas à receberem as
ESF e, estruturando-se como novas USF. Diante das experiências anteriores, constatou-se que
antes da atuação do Programa, cerca de 85% dos casos que apareciam nas unidades básicas
eram encaminhados para hospitais e pronto-socorros da rede pública, provocando um inchaço e
desordem no sistema e, conseqüentemente, na qualidade do atendimento. Há agora, uma
tendência de inversão de papéis, aos quais, submetem 15% apenas dos casos à serviços mais
especializados e que necessitam de maior atenção e 85% são solucionados na própria USF
(BRASIL, 2001).

O Programa de Saúde da Família em Ituiutaba

O município de Ituiutaba, lócus deste estudo, localiza-se na porção oeste do Estado de
Minas Gerais, mais especificamente na mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
(conforme Mapa 1) e na microrregião de Ituiutaba, sob as coordenadas geográficas 49º52‟W/
49º10‟W e 18º36S/ 19º,21‟S. Conforme último censo demográfico realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), o município apresenta 97.171 habitantes,
distribuídos a partir de 2.598,056 km² relativos à sua unidade territorial (IBGE, 2011).

366

Mapa 1 – Localização de Ituiutaba na Mesorregião Geográfica do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba
Fonte: Geominas, 2009; Org.: Pedroso, L. B., 2009.

O Programa de Saúde da Família no Município de Ituiutaba se articula a partir das
atividades desenvolvidas por 12 Unidades de Saúde da Família e 13 Equipes de Saúde da
Família, sendo estas:
NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família
PSF 1 – Jardim do Rosário
PSF 2 – Alvorada
PSF 3 – CAIC
PSF 4 – Sol Nascente
PSF 5 – Novo Horizonte
PSF 6 – Santa Maria
PSF 7 – Pirapitinga
PSF 8 – Camargo (2 equipes)
PSF 9 – Independência
PSF 10 – Natal
PSF 11 – Setor Norte
Com exceção à Camargo, todas as unidades apresentam somente uma equipe. A Equipe
do NASF é específica e se restringe à coordenação, distribuição de materiais, atendimento e
preparação dos funcionários de todas as outras unidades.
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As ESF atendem uma faixa de população, cuja média se situa próximo de 3500 pessoas,
não ultrapassando o limite máximo de 4500. Conforme as especificações da política, as ESF
devem ser compostas por no mínimo os seguintes profissionais (BRASIL, 2001):
- 1 médico generalista;
- 1 enfermeiro;
- 1 auxiliar de enfermagem;
- 4 a 6 agentes comunitários de saúde.
A regionalização do atendimento destas unidades não segue um padrão específico,
estando, muitas vezes, associada à demanda dos diferentes bairros. Com isso, algumas unidades
atendem somente um bairro ao passo que outras atendem muitos dos mesmos, conforme mostra
o mapa a seguir:
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Mapa 2 – Ituiutaba/MG: Área de Atuação das Unidades de Saúde da Família (2011)

Fonte: Prefeitura de Ituiutaba, 2011.
Elaboração: Leonardo Batista Pedroso, 2011.
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Se todas as 11 unidades atendem ao número máximo de pessoas as quais estão designadas, a
população total atendida seria de cerca de 49500 pessoas. No entanto, para o ano de 2011, o sistema aponta
39.928 pessoas cadastradas no programa (SECRETARIA DE SAÚDE DE ITUIUTABA, 2011).
O ideal é que as equipes não desenvolvam suas ações próximas ao limite máximo de pessoas
registradas, dada a necessidade de se desenvolver um bom trabalho. De acordo com a coordenação do
Programa de Saúde da Família em Ituiutaba, dada a variabilidade dos dados e à necessidade de atenção à
população nos diferentes bairros, inclusive dos novos conjuntos habitacionais que estão sendo
implementados, a realidade aponta uma diferença nestes valores. Algumas unidades chegam a atender, então,
cerca de cinco mil pessoas.
Para atender esta demanda, as unidades são munidas com recursos humanos mediante diferentes
atribuições que variam conforme qualificação profissional representada pelo Quadro 1:

Quadro 1 – Número de Profissionais e Respectivas Formações por Equipe:

1

Téc.
Enfermagem
1

Agente Com.
De Saúde
8

1

1

1

7

10

CAIC

1

1

1

8

11

Sol Nascente

1

1

1

9

12

Novo Horizonte

1

1

1

7

10

Santa Maria

1

1

1

6

9

Pirapitinga

1

1

1

7

10

Camargo

1

1

1

7

10

Independência

1

1

1

7

10

Natal

1

1

1

8

11

Setor Norte

1

8

11

Equipe PSF

Médico

Enfermeiro

Jd. do Rosário

1

Alvorada

1
1
Fonte: Secretaria de Saúde de Ituiutaba, 2011.

Total
11

O quadro mostra que todas as equipes atendem as exigências básicas quanto ao número mínimo de
profissionais por qualificação. Todas elas apresentam em comum, a mesma quantidade de médicos,
enfermeiros e técnicos de enfermagem, sendo um profissional de cada uma destas formações por equipe.
Em relação aos agentes comunitários de saúde, a Equipe Sol Nascente é a que apresenta maior
número, com nove profissionais, enquanto que a Equipe Santa Maria dispõe de seis profissionais para suprir
a demanda. A presença de um agente comunitário é fundamental para se ampliar significativamente o
número de famílias atendidas.
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O Programa atende 39.928 cadastrados, valor relativo à 41,09% da população de Ituiutaba, que é de
97.171 habitantes (SECRETARIA DE SAÚDE DE ITUIUTABA, 2011; IBGE, 2010). Essa população está
distribuída mediante faixa etária e sexo, conforme quadro abaixo:

Quadro 2 – População Cadastrada no Programa de Saúde da Família por Faixa Etária e Sexo:
Faixa Etária

Masculino

Feminino

Total

<1

99

108

207

1a4

964

927

1891

5a6

540

525

1065

7a9

843

744

1587

10 a 14

1629

1525

3154

15 a 19

1808

1706

3514

20 a 39

6214

6238

12452

40 a 49

2700

3195

5895

50 a 59

2113

2383

4496

> 60

2665

3002

5667

Total

19575

20353

39928

Fonte: Secretaria de Saúde de Ituiutaba, 2011.

A análise do quadro mostra que a maior parte da população cadastrada/atendida pelo programa é
aquela cuja faixa etária se situa entre os 20 e 39 anos de idade. Mesmo sendo a faixa que apresenta o maior
intervalo, ela pretende demonstrar parte da população economicamente ativa e, também, enquadrando grande
parte dos chefes de família.
Não há uma diferença tão significativa em relação à diferenciação dos cadastrados por sexo, sendo a
maioria composta por mulheres, totalizando 19574 indivíduos.
Em relação à faixa etária geral dos indivíduos cadastrados, pode-se tecer algumas considerações,
conforme o gráfico abaixo:
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Gráfico 1 – Percentual de Cadastrados por Faixa Etária:
Fonte: Secretaria de Saúde de Ituiutaba, 2011.

A maior parte atendida se enquadra da faixa etária entre 20 e 39 anos. Embora seja a faixa com
maior eqüidistância como apresentado anteriormente, denota um valor que merece destaque para caracterizar
o perfil da população atendida.
Constata-se também um grande percentual da faixa entre 40 e 49 anos de idade, também significativa
em relação aos chefes de família e; a faixa etária acima dos 60 anos de idade, mostrando que a terceira idade
está dentre as principais atividades desempenhadas pelas equipes.
As demais faixas etárias não apresentam valor significativo, demonstrando certo equilíbrio em
relação ao número de pessoas de diferentes faixas etárias registradas no programa.
Toda esta população registrada está dividida por número de famílias. Os dados relativos ao número
de famílias cadastradas no programa, bem como informações básicas sobre educação e cobertura por planos
de saúde seguem na tabela a seguir:

Tabela 1 – Famílias Cadastradas, Alfabetização e Cobertura por Plano de Saúde
Variável

Valor

% da Variável

26764

100

12492

46,67

7 a 14 anos na escola

3531

74,48

15 anos e mais alfabetizados

29227

91,27

Cobertos por Plano de Saúde

6946

17,4

N.º de Famílias Estimadas
(Município)
N.º de Famílias Cadastradas

Fonte: Secretaria de Saúde de Ituiutaba, 2011.
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Os dados permitem constatar que o Programa atende quase metade das famílias do município,
denotando significativa importância para a promoção da saúde desta população. Quase 75% das crianças,
cuja faixa etária aponta o Ensino Básico (compreendendo do 1º ao 9º ano) estão na escola e, os adolescentes
e adultos alfabetizados, cuja faixa se situa entre 15 anos e mais, representam 91,27% do total de cadastrados
no programa. Em relação ao Plano de Saúde, em muitos casos, esta variável se dá a partir da empresa à qual
estão empregados os chefes de família.
A análise da situação das condições de saneamento à qual as famílias estão submetidas é fundamental
para se concluir o estágio relativo à qualidade de vida da população registrada no programa. As Tabelas
abaixo destacam parte destas variáveis, indispensáveis a saúde:

Tabela 2 – Destino do Lixo:
N.º
12345
130
17

Destino do Lixo
Coleta Pública
Queimado/Enterrado
Céu Aberto

Percentual
98,82
1,04
0,14

Fonte: Secretaria de Saúde de Ituiutaba, 2011.

Os dados relativos ao destino do lixo permitem concluir que a grande maioria da população é coberta
pela Coleta Pública do lixo, realizada por terceira contratada pela Prefeitura para executar tal atividade. No
entanto, há ainda uma pequena parcela que, por conta da ausência de informações, executa queimadas e/ou
enterro de resíduos sólidos, contribuindo para a população do meio ambiente.

Tabela 3 – Destino de Dejetos:
N.º
Percentual
Destino de Dejetos
12319
98,62
Sistema de Esgoto
137
1,1
Fossa
36
0,29
Céu Aberto
Fonte: Secretaria de Saúde de Ituiutaba, 2011.

Parcela semelhante ao destino do lixo se assemelha quanto ao destino dos dejetos (fezes e urina) da
população registrada. Ressalta-se que o destino de dejetos por fossa pode contribuir para o desenvolvimento
de doenças nesta parcela da população.
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Dentre as doenças referidas classificadas no sistema de controle de registrados do Programa de Saúde
da Família no Município de Ituiutaba, destacam-se nove, apresentadas conforme número total de acometidos
e respectivo percentual na Tabela 3, disposta a seguir:

Tabela 3 – Doenças Referidas por Faixa Etária:

Faixa Etária

Doenças Referidas
Alcoolismo %

Chagas %

Deficientes87 %

Diabetes %

-

-

15

9

-

-

0,19

0,11

146

193

382

1404

0,37

0,6

1,19

4,38

146

193

397

1413

0,37

0,48
Hipertensão
Arterial %
3

0,99

3,54

0 a 14
15 anos e mais
Total

Epilepsia %
0 a 14
15 anos e mais
Total

6

Hansieníase %

Malária %

Tuberculose %

1

-

-

0,08

0,04

0,01

-

-

137

5979

21

-

2

0,43

18,67

0,07

-

0,01

143

5982

22

-

2

-

0,01

0,36

14,98
0,06
Fonte: Secretaria de Saúde de Ituiutaba, 2011.

A tabela mostra que de todas as doenças listadas, a HA – Hipertensão Arterial é a principal destas,
afetando primordialmente a população adulta. Dentre a população entre 0 e 14 anos de idade, as principais
doenças são diabetes e epilepsia, com 9% e 6%, respectivamente.
As demais doenças não demonstraram tanta preocupação quanto as duas já mencionadas. No entanto,
o trabalho das diferentes equipes visa, através de suas ações, a melhoria da qualidade de vida da população,
de modo a sanar todas as demais doenças, mesmo que não aparentando grande relevância.

Considerações finais

O Programa de Saúde da Família vem se portando como uma importante ferramenta na promoção da
saúde da população, sobretudo a de baixa renda em Ituiutaba. Os meios utilizados pelo programa para
87

Dentre o número total de deficientes, enquadram-se também, para fins de contagem, qualquer variação de DME –
Deficiência Mental Específica.
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integrar aqueles que mais necessitam da atenção primária são firmados pela conjuntura das equipes dispostas
no município de Ituiutaba.
O PSF em Ituiutaba atende às premissas básicas da Política Nacional de Saúde, dispondo do corpo
profissional básico exigido. A população atendida, em sua grande maioria, encontra-se com um quadro de
saúde estável. As principais doenças referidas que impactam essa população são diabetes (3,4% do total) e
hipertensão arterial (14,98%), sendo tratadas, em grande parte, por medicamentos cedidos pela Secretaria de
Saúde após emissão de receita médica pelo médico responsável pelo atendimento do indivíduo.
O maior problema constatado se revela a partir da regionalização do atendimento das ESF. Não há um
padrão espacial estabelecido para a cobertura das famílias por conta do número de registrados em cada ESF.
Com isso, algumas USF e suas respectivas ESF acabam por atender populações de mais de um bairro ao
mesmo tempo. A não firmação deste planejamento resulta em um desordenamento territorial, tendo como
conseqüência, muitas vezes, a sobrecarga de trabalho ou o grande distanciamento entre as residências de
algumas famílias e a USF.
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AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO ESPACIAL E SUAS APLICAÇÕES NA
GEOGRAFIA

Roberto Barboza Castanho
Marcelo Alves Teodoro

A Ciência Geográfica sempre instigou seus profissionais na busca da elaboração de conceitos,
técnicas, experimentos, entre outros, que visam à melhor compreensão do Espaço, independentemente do
recorte temporal ou espacial. Por tratar-se de uma Ciência que envolve a dinamicidade tanto do homem
quanto da natureza, o processo de reflexão e entendimento de tudo isso se tornou uma incansável busca por
metodologias adequadas a essa finalidade.
Assim, a contribuição deste artigo, concerne em um resgate tanto conceitual quanto aos principais
momentos que contribuíram para a evolução de tecnologias de informação espacial, tais como imagens de
satélite, fotografias aéreas, sistema de posicionamento global, cartografia digital e analógica e sua aplicação
na Ciência Geográfica.
Na compreensão epistemológica acerca das abordagens inferidas para a construção organizacional e
metodológica, estabeleceu-se um resgate na literatura com ênfase no histórico de cada ferramenta
(instrumento) disponível para a compreensão do Espaço Geográfico. Periódicos, livros, magazines e internet,
foram as fontes de coleta e análise do material desejado, estipulando e delimitando os temas a serem
apontados como primordiais no que tange a idéia central proposta.
Corroborando com os pressupostos, as fases organizacionais foram importantes, pontuais e
necessárias, vindo ao encontro da possibilidade de estabelecer um pensamento verticalizado ao longo dos
anos constituindo uma historiografia resumidamente estabelecida em torno do tema proposto.
Neste sentido, como apontamentos iniciais, infere-se que desde o século XV, com a utilização de
equipamentos, como bússolas, astrolábio, croquis, cartas, entre outros, os cientistas, filósofos, entre outros
profissionais, tiveram a preocupação de delimitar e conhecer os principais atores do cenário geográfico, de
forma que proporcionassem o preenchimento dos hiatos e indagações do Espaço como um todo. Assim,
questões de uso e ocupação da superfície da Terra, passaram a ter conotações de cunho não apenas
descritivo, mas também de dinamicidade, “descobrindo” e conhecendo a finalidade de cada elemento
presente neste âmbito.
Os primeiros produtos oriundos de pesquisas e que foram publicados apresentavam, em sua grande
maioria, uma síntese do que era possível se visualizar, sem muitos detalhes, mas com uma riqueza no quesito
descritivo, dada a importância de se conhecer os elementos semiológicos que compunham esses espaços.
A exemplo disso, os primeiros mapas, eram elaborados de uma forma artística, não apenas nas suas
técnicas, mas inclusive em sua representação espacial, visando demonstrar o poder dos reinos, feudos,
costumes, entre outros aspectos, sem precisão cartográfica, mas como forma de domínio, poder, que nos anos
de sua elaboração (meados do século XVI). (Figura 01, 02 e 03).
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Assim, os primeiros Atlas publicados a partir dos recortes obtidos pelos continentes, iniciou-se a
democratização das informações, apesar de apresentarem-se de forma temática e ampla, os mesmo
auxiliaram em muito, as primeiras formas de exploração geográfica, seja ela econômica, cultural, social,
escravocrata, entre outras, e que, desencadeou o surgimento de novas publicações, sendo estas, mais
especificas, com escalas de abrangência, Nacional, Regional e até mesmo Local, visando o reconhecimento
de cada contexto e atividade desenvolvida nas áreas em estudo, e, principalmente alicerçando os governos no
conhecimento tanto do território, quanto da produção e suas potencialidades, em virtude das realidades
encontradas em cada espaço analisado.

Figura 01: Mapa de Londres elaborado no ano de 1570.
Fonte: http://imageshack.us/photo/my-images/262/london1570oy9.jpg/

377

Figura 02: Mapa de Siena elaborado no ano de 1599.
Fonte: http://www.raremaps.com/gallery/enlarge/26965

Figura 03: Mapa do Brasil elaborado no ano de 1719 representando as Capitanias.
Fonte: http://www.raremaps.com/gallery/enlarge/27437
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Entretanto, a Ciência Geográfica, a Academia, o mundo como um todo necessitou de inovações, sendo
estas, não apenas figurativas, mas de forma mais precisa, palpável e condizente com a realidade. Desta
forma, já em meados do século XX, atrelado ao fator da intensa evolução tecnológica, a Geografia, como
outras Ciências, passou a readequar-se conforme os novos ditames, surgindo ai, denominações como
Geoinformação, Geomática, Geografia Informatizada, Geotecnologias, Geografia Automatizada entre outras.
(Buzai 2000).
Alguns dos principais fatores que contribuíram para essa “Nova Geografia” podem ser atribuídos a
questões como a diversidade cultural, a pluriatividade étnica e produtiva, a criticidade e um novo arranjo
espacial fruto do crescimento tanto populacional econômico de muitas nações.
Essa “Nova Geografia” abarca uma série de elementos que a inserem no “novo modelo de Ciência”,
que se pode denominar, não apenas pelas novas tecnologias disponíveis, mas sim pelas aplicabilidades as
quais essas proporcionam à compreensão do Espaço Geográfico.
Nessas novas aplicações, a Geografia passa a ter uma conotação, além de entendimento, mas também
de planejamento, questionamento dos detalhes, fundamentos, perpassando desde as Escolas Geográficas até
as tendências, que atualmente, já podem ser consideradas como elementos fundamentais e presentes no
cotidiano de cada um.
Fruto dessas interfaces de compreensão da Geografia tem-se fatores de excelente contribuição, em
todas as áreas de atuação da Ciência, principalmente com o advento de todo esse arsenal tecnológico que
alinhava a análise e permeia pelos diversos ramos da sociedade.
Deve-se ressaltar que a acessibilidade das mais diversas formas de compreensão e alicerce para a
Geografia vem crescendo e consequentemente popularizando-se, principalmente no espaço cibernético,
como é o exemplo de inúmeras ferramentas disponíveis pela internet, tais como cartas topográficas
digitalizadas, imagens de satélite, imagens de radar, fotografias aéreas, entre outros “produtos”, que podem
ser adquiridos tanto gratuitamente quanto pagos. (Figura 04).
A partir dessas informações, obtidas através de sites oficiais, ou governamentais ou privados é
possível obter-se informações acerca do Espaço Geográfico, que podem auxiliar inúmeras atividades,
independentemente do seu objetivo, mas que perfeitamente podem ser aproveitadas na compreensão e
dinamicidade do espaço em análise.
Paralelamente aos produtos “espaciais”, ou seja, aqueles gerados a partir da coleta de dados da
superfície terrestre, conta-se também com a elaboração de softwares, que proporcionam desde a coleta,
tratamento e análise aplicados aos mais diversificados ramos da Geografia, perpassando apenas o
“conhecimento” de eventos e fenômenos diversos que ocorrem na superfície terrestre.
Esses softwares, mais elaborados e com finalidades especificas, e que podem ser utilizados de forma
multidisciplinar, começaram a ser mais utilizados em meados do século XX e inicio do século XXI, haja
visto que a necessidade de uma melhor aplicabilidade de todo esse instrumental de forma coerente e
necessária, conforme cada área ou região em análise, e com formas diversas em sua representatividade,
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fugindo inclusive da forma tradicional em sua representação e com alta resolução (nível de detalhe muito
bom). (Figura 05, 06 e 07).

Figura 04: Imagem de satélite de Ituiutaba – Minas Gerais.
Fonte: Google Earth (2011).

Figura 05: Mapa estilizado representando a exportação de cereais mundial no ano de 2002.
Fonte: http://www.worldmapper.org/images/largepng/47.png
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Frente a todos esses elementos, tanto informacionais, de dados, entre outros, a Ciência Geográfica
passa a ter novas perspectivas e parâmetros de análise espacial, atrelados fundamentalmente a capacidade de
cada profissional de gerar materiais diferenciados, mas extremamente necessários a compreensão do Espaço.
Diante disso o autor Fitz (2011) descreve que “o estudo do espaço geográfico pressupõe uma série de
conhecimentos e informações que podem ser mais fácil e rapidamente trabalhadas com as novas
tecnologias”.

Figura 06: Imagem Ikonos, Coliseo – Roma (Resolução 0,8 m).
Fonte: http://www.satimagingcorp.com/galleryimages/ikonos-colosseum.jpg.

No período pós-guerra principalmente, a sociedade foi caracterizada por um novo modelo de
organização, ou seja, em diferentes formas dinâmicas de produção do espaço. Esse fator emerge com que as
ciências que sistematizam as relações que ocorrem no espaço de forma geral, estabeleçam novos paradigmas
na organização do mesmo. Esse fato justifica a Ciência Geográfica e a Cartografia na constituição do estudo
e planejamento do espaço, seja ele em múltiplas temáticas e recortes, tanto temporais quanto espaciais.
Os novos paradigmas que emergiram na sociedade moderna, no que tange a “construção” e
planejamento dos novos espaços, sejam eles de ordem pública ou privada, foram caracterizados por
mudanças e disseminações na utilização de recursos de informação tecnológica. Esse conjunto de
“Tecnologias de Informação (IT)” de acordo com Ramos (2004, p. 1) tem contribuído muito nas ultimas
décadas para o desenvolvimento no tratamento e difusão das informações dos diferentes campos de atuação,
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sejam elas, informações sociais, ambientais, políticas, econômicas entre outras, que tem procurado organizar
a partir de fontes computacionais um banco de informações a tal temática em estudo.
“A incorporação da tecnologia computacional pela cartografia tem transformado significativamente o
papel dos mapas” Robbi (2000, p. 32). Em concordância com essa discussão, a representação geográfica dos
fenômenos que os mapas apresentam, quando são utilizadas ferramentas computacionais, “são utilizados
tanto para analisar as características dos fenômenos geográficos e sintetizar soluções, como para apresentar
resultados”. Portanto, com essa incorporação, os mesmos, passam de meras representações de fenômenos
geográficos, para ferramentas de comunicação e análise dos fenômenos representados.
Esse vertiginoso crescimento de tecnologias com capacidade de processamento e tratamento de
informações espaciais vem acompanhando nos últimos anos os grandes avanços que as técnicas
computacionais estão introduzindo nas diversas áreas do conhecimento, portanto estão intimamente
interligados uma a outra. Diante disso, além da grande contribuição que as tecnologias da informação dão à
ciência geográfica, ela pode ser considerada interdisciplinar, tornando cada vez mais uma ferramenta
utilizada por vários ramos do conhecimento e servindo como ponto de análise de tratamento do espaço e seus
elementos.
As questões ambientais, a agricultura são alguns das inúmeras temáticas que nos últimos anos vem
apresentando consideráveis demandas no que tange a espacialização de certo recorte espacial, a fim de
planejar a quantidade de áreas conservadas ou plantadas por exemplo. Conforme, visualiza-se na figura 7,
onde se tem uma imagem do satélite Landsat, considerada de uma boa resolução, e que pode ser utilizada na
análise e tratamento de imagens, no que diz respeito às questões, sejam elas ambientais, da agricultura entre
outros objetivos.
Outro recurso das geotecnologias de cunho importante e que nos últimos anos vem sendo bastante
disseminado na sociedade, é o GPS (global position system) (Figuras 08 e 09). Esse sistema “entrou em
operação a partir de 1995 e utiliza 28 satélites, desses 4 são sobressalentes e 6 são planos orbitais”
(FAVRIN, 2009, p. 23), tendo o sistema norte-americano, o europeu e o russo.
Esse sistema de posicionamento global possibilita o posicionamento em tempo real do receptor, que é
dado em latitude, longitude e altitude (coordenadas geodésicas). Vale ressaltar que o sistema de GPS está
dividido em três partes: espacial, de controle e utilizador (FAVRIN, 2009, p. 23).
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Figura 07: Fusão da Pancromática IRS p6 543_rgb com as Multiespectrais Landsat resultando em imagem 5m
Multiespectral
Fonte: http://www.engesat.com.br/?system=publicacoes&action=publicacoes&cid=36

O sistema de posicionamento global está divido, de acordo com Favrin (2009, p. 23), em três
segmentos: o Espacial que são os satélites em órbita; o de controle que são as estações terrestres ao longo da
faixa equatorial que monitoram as órbitas, que sincronizam os relógios atômicos (de altíssima precisão) e
atualizam os dados emitidos por satélites; e o de utilizador que é o receptor que capta os sinais emitidos pelos
satélites. Esse receptor decodifica os sinais emitidos por vários satélites e calcula sua posição com base na
sua distância a eles.
O surgimento do Sistema de Posicionamento Global (GPS) teve origem principalmente para o uso
estratégico militar e político. Hoje em dia o acesso a esse sistema se tornou e cada vez mais se torna
acessível a toda sociedade. Pode-se dizer que são responsáveis por isso, dois fatores chaves, que são eles: o
custo e a aplicabilidade. Esses fatores vêm sendo disseminados na sociedade atual, os custos cada vez mais
acessíveis e as múltiplas aplicabilidades, são cada vez mais proliferadas, até por uma questão de
racionalidade, nos planejamentos do espaço. Sua aplicabilidade hoje em dia é inúmera, sendo
disponibilizados em automóveis; na agricultura; para o monitoramento de reservas florestais; bombeiros;
policiais; em esportes entre varias outras.
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Figura 08: Exemplo de um aparelho de GPS Portátil.Fonte: https: //buy .garmin. com/ shop/altimage.do?pID=8705&img=productImageLarge
Figura 09: Exemplo de um aparelho de GPS de alta precisão. Fonte: http:/ / www.
stodulski.com.br/conteudo.php?tipo=medição

Nesse conjunto de tecnologias de informação do espaço, não se pode deixar de mencionar a
importância dos satélites (Figura 10) para abordar qualquer tipo de informação coletada para a
sistematização e compreensão, dinamicidade e planejamento do mesmo. Os satélites artificiais são elementos
que são produzidos pelo homem e lançados para o espaço agrupados em diferentes escalas de mensuração
com objetivos e usos diversos. São diversas as funções dos satélites, eles possuem diferentes abrangências e
concepções, podendo ser elas, informações e uso militar, para a comunicação, científicos, meteorológicos
entre outras. Os satélites captam dados da superfície terrestre através de ondas que são emitidas pelos
sensores que os acompanham, sendo um recurso de extrema importância, levando em consideração, que
podem obter informações de todas as regiões da Terra, mesmo que sejam as mais inóspitas.
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Figura 10: Imagem do Satélite CBERS 2B.
Fonte: http://www.cbers.inpe.br/?content=fotos_lancamento2_amplia&foto=18

Ainda que, nos últimos anos o conjunto de tecnologias de processamento e tratamento de informação
espacial vem se difundindo na Geografia e nas ciências em geral, ainda é um recurso que tem uma utilização
tímida no Brasil, comparado a outros países que são utilizados com mais intensidade, podendo citar os
Estados Unidos, Japão entre outros. Esses recursos e ferramentas podem representar a chave para a mudança
efetiva no planejamento e o desenvolvimento do uso racional do espaço, calculando de forma objetiva a
organização do mesmo. Essas ferramentas têm uma grande capacidade de armazenamento e processamento
de um diverso banco de dados, alicerçando e dando suporte às múltiplas gestões de planejamento e
desenvolvimento espacial, podendo servir também como um suporte do planejamento de uso sustentável do
espaço, garantindo um horizonte mais distante para o futuro.

Considerações finais

Diante das novas facetas tecnológicas e disponibilizadas para a Ciência Geográfica, vivenciadas
cotidianamente por usuários, pesquisadores, cientistas, entre outros, o compromisso de todas as informações,
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sejam elas, de cunho qualitativo ou quantitativo, devem e vem suprindo hiatos informacionais em relação à
coleta, análise e disponibilização de dados espaciais.
Espera-se, que a contribuição teórica – historiográfica aqui discorrida, proporcione minimamente a
compreensão de alguns dos principais momentos e instrumentos que podem ser utilizados na Ciência
Geográfica, versando principalmente na interpretação dos atores, sejam eles sociais, ambientais ou
econômicos que compreendem o cenário Geográfico como um todo. Perpassando mesmo que rapidamente
por mapas elaborados desde meados da década de 1500 até algumas das melhores imagens de satélite com
alta resolução, percebe-se que a evolução tecnológica em geral foi intensa, entretanto, o que se percebe em
relação à Geografia, é uma gama de instrumentais, que variam de acordo com os objetivos de cada individuo
para serem utilizados, porém, como uma sintonia coerente com a realidade onde se está inserido, variando
também com a aplicabilidade e limites impostos por cada elemento tecnológico utilizado.
Neste ensejo, salienta-se que a arte, o perfeccionismo, a coerência e a realidade, sempre estiveram e
estarão presentes nos trabalhos que retratam e traduzem o Espaço Geográfico, seja ele natural ou
antropizado, dinâmico ou estagnado, mas, que de alguma forma, deve ter em sua tradução, o máximo
condizente com a realidade, por mais avançada que seja a tecnologia utilizada na elaboração de qualquer
material, e, que será disponibilizada para públicos diversos, desde leigos, intelectuais, cientistas, entre outros.
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