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RESUMO 

 
Esta pesquisa analisa as principais tendências teórico-metodológicas e conceituais 
presentes nos estudos sobre o turismo, a partir da produção do conhecimento 
geográfico (teses e dissertações), fomentada no âmbito dos Programas brasileiros 
de Pós-graduação stricto sensu em Geografia. Paralela a essa questão, está a 
possibilidade de identificar a relevância do uso do conteúdo científico contido no 
conceito de Espaço geográfico e na sua teoria, com base na obra do geógrafo Milton 
Santos, verificando com isso, a significância de um conhecimento específico da 
Geografia para a construção e validação do saber em questão. Este estudo 
classifica-se como descritivo-exploratório, dotado de um viés qualiquantitativo. Além 
disso, aplicou-se a análise de conteúdo de Bardin (2004), análise temática indicada 
por Richardson (2008), além dos Programas Wordle (Nuvens de palavras) e Pajek 
(constituição de Redes). Como suporte analítico, tem-se a forma como o turismo se 
materializa no Brasil, desde 1930, gênese da atividade no país. Somada com o 
ordenamento dos principais subsídios teórico-metodológicos da ciência geográfica, a 
fim de identificar as possibilidades, pelas quais as pesquisas norteiam-se. Por tudo 
isso, atesta-se que, dos 63 programas brasileiros de pós-graduação stricto sensu em 
Geografia validados no período do levantamento, 44 deles apresentaram 814 
pesquisas sobre o turismo, das quais 641 são dissertações (nível mestrado) e 173 
teses (nível doutorado), espacializadas por 35 Instituições de Educação Superior. De 
posse desses dados, entende-se que a Geografia estuda o turismo por meio das 
ações que ele promove nas paisagens, sobretudo naturais, revelando que o turismo 
brasileiro se dá, prioritariamente, pela utilização dos recursos naturais, os quais 
motivam os deslocamentos turísticos. E a partir dessa atuação nas paisagens, o 
turismo acaba transformando-as em “produtos” e “mercadorias” a serem 
comercializadas e consumidas, com todo processo mediado pelo sistema capitalista. 
Com isso, os principais estudos realizados pela ciência geográfica para interpretar a 
organização da práxis do turismo brasileiro, variam pelo viés econômico, pelo 
enfoque sobre o espaço geográfico, pelos impactos causados na natureza, pela 
busca por sustentabilidade e pela consolidação da instância social. Grande parte 
dessas informações é respaldada pelo método de abordagem dialético. A ciência 
geográfica ainda empenha-se em desvendar o fenômeno turístico entendendo-o 
como fenômeno social intrínseco ao processo de desenvolvimento. Contudo, essa 
forma de analisar o turismo ainda se configura como minoritária, fato que justifica a 
pífia presença de pesquisas com base no método fenomenológico. Enquanto tema 
de pesquisa, o turismo não precisa ser mais nem menos importante para a 
Geografia. Juntamente com os demais temas, só precisa ser estimulado, em função 
da contribuição que pode fornecer, a fim de construir uma sociedade mais justa no 
futuro breve. 
 
Palavras-chave: Geografia. Fundamentos teórico-metodológicos. Pesquisa. 
Turismo.  
 



ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze the main theoretic-methodological and 

conceptual trends existing in the studies on tourism brought about with the 

production of geographical knowledge (theses and dissertations) stimulated in the 

scope of the Brazilian Programs of Post-graduation stricto sensu in Geography. 

Alongside that, there is the possibility of identifying the scientific contents inside the 

geographical space and in its theory in the work of the geographer Milton Santos, 

verifying, with it, the meaning of a specific knowledge in Geography to the 

construction and validation of this science. The study is defined as descriptive-

exploratory and possessing a qualitative-quantitative bias. In addition, it applies 

Bardin‟s (2004), analysis of thematic contents indicated by Richardson (2008), 

besides the programs Wordle (cloud of words) and Pajek (network constitution). As 

an analytical support, one visits the way tourism gains materiality in Brazil since 

1930, genesis of this activity in the country, added with the ordaining of the main 

theoretic-methodological contributions of the geographical science to identify the 

odds of the research. it is useful to mention that among a total of 63 stricto sensu 

post-graduation programs in Geography validated in the period of the researching, 44 

presented 814 studies on tourism: 641 master‟s dissertations and 173 doctoral 

theses, in a total of 35 superior education instances. Given these data, Geography 

studies tourism through the actions of tourism on the landscape, especially the 

natural ones, for the Brazilian tourism focuses particularly the natural resources 

behind the touristic displacements and trips. Through these actions, tourism 

eventually transforms landscapes in “products” and “merchandises” to be 

commercialized and consumed, in a process intermediated in every phase by the 

capitalist system. That is why the principal studies realized by the geographic science 

interpreting how the praxis of tourism in Brazil is organized vary due the economic 

biases, the focus on the geographic space, the impacts on environment, the yearning 

for sustainability and the consolidation of the social instance. A great number of 

these information are supported by the method of dialectical approach. The 

geographical science still endeavors to disclose the touristic phenomenon 

understanding it as a social phenomenon intrinsic to the development process. 

However, this kind of analysis is still minority, what justifies the negligible existence of 

researches of phenomenological trend. As a research subject, tourism does not need 

to be especially important to Geography. Along with other subjects, it only needs 

encouragement in function of the contribution it can give to help building a society 

more just in the coming future. 

 

Key words: Geography. Theoretic-Methodological Bases. Research. Tourism. 
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1.1 Problemática  

 

A produção do conhecimento científico no Brasil nunca esteve tão em 

evidência como se pode notar na contemporaneidade. Reflexo direto do aumento na 

oferta de cursos de pós-graduação, de eventos científicos das mais diversas 

tipologias e temáticas, de grupos de pesquisas, parcerias e intercâmbios nacionais e 

internacionais, além dos diversos canais de publicações que estimulam a fluidez de 

estudos com temas originais.  

Atrelado à possibilidade de atuação nesses múltiplos espaços de construção 

do saber, percebe-se certo empenho em superar determinados preconceitos, que 

ainda engessam as fronteiras disciplinares, por meio do estabelecimento de um 

diálogo proativo entre aportes científicos de áreas distintas. 

Sabe-se que esse movimento de aproximação entre ciências diferentes é 

consequência da partilha de alguns problemas de ordem global, como a 

desigualdade socioeconômica e a degradação ambiental, por exemplo, que, 

demudados em questionamentos científicos, acabaram solicitando um trabalho 

contíguo entre campos disciplinares distintos, tornando maleáveis os perímetros 

circunscritos de cada conhecimento específico (MARANHÃO, 2010; MENEGHEL, 

2007). 

Com efeito, entende-se que em face dessa realidade globalizada, parece 

dissonante manter-se apático à disposição de relacionar-se com outros campos de 

investigação. Legitimando essa fala, Perdigão (1995, p. 157-158) afirma que: 

 
Nenhum aspecto da realidade pode ser considerado isoladamente [...] As 
partes da realidade são pedaços de um todo e estão interligados: Há um 
agrupamento de coisas em que o sentido de cada parte só aparece por 
inteiro quando ela é vista em relação às outras partes do todo. 
 
 

Ao refletir sobre as possibilidades de vínculo entre campos distintos do 

conhecimento, é possível recordar que o caminho traçado pela Geografia, a fim de 

consolidar-se enquanto ciência moderna no século XIX, foi marcado por 

aproximações e empréstimos com diversas áreas de investigação já consolidadas, 

como é o caso das Ciências Naturais (GOMES, 1996).  

Contribuindo com essa situação, tem-se ainda, dentre os vários parâmetros 

iniciais que forneciam base aos apontamentos científicos da Geografia, a 

perspectiva corológica (visão espacial), fazendo referência ao estudo geográfico 
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como uma espécie de síntese de todas as outras ciências. Essa concepção que se 

originou a partir dos apontamentos de Kant, acabou qualificando a ciência 

geográfica como sintética e descritiva, justamente por se pautar na visão de conjunto 

do planeta (MORAES, 2005). 

Por conta disso, ainda é permitido destacar certa predisposição geográfica 

por análises que envolvem uma gama de temas e relações diferentes, sempre 

condicionados ao surgimento das novas racionalidades postas no espaço, e que 

acabam solicitando pesquisas, em face da ação conjunta que estabelecem com o 

todo espacial. Verticalizando essa análise para a ciência geográfica, nota-se um 

processo caracterizado por uma “multiplicidade temática e teórico-metodológica” 

(CARLOS, 2002, p. 161). 

No entanto, mesmo evidenciando que a aproximação da Geografia com 

outras ciências é um fato historicamente comprovado, faz-se necessário pontuar que 

esses empréstimos sempre motivaram uma série de críticas, por parte de alguns 

estudiosos, quanto à cientificidade da Geografia, que por vezes passou a ser 

considerada como uma ciência descritiva e redundante, uma vez que suas ideias 

eram manifestadas com base em saberes já verificados por outras ciências. 

Confrontando essa visão limitante, La Blache (1913 apud CHRISTOFOLETTI, 1982, 

p. 38) fala que: 

Na complexidade dos fenômenos que se entrecruzam na natureza, não se 
deve ter uma única maneira de abordar o estudo dos fatos. É útil que sejam 
observados sob ângulos diferentes e se a Geografia retoma certos dados 
que possuem outro rótulo, não há nada para que se possa taxar essa 
aproximação de anticientífica. 
 

 

Dessarte, o turismo para esta pesquisa é visto como uma relevante temática 

de investigação científica. Aqui, não se quer entrar no mérito de sua cientificidade, 

mas admite-se que o mesmo ainda não dispõe de uma aceitação conceitual integral 

entre seus pesquisadores, e após ter passado por várias vertentes interpretativas, 

vem solicitando novas análises críticas, favorecendo o surgimento de diversas 

pesquisas científicas que abordam seu temário. Segundo Azevedo et al. (2013, p. 

11-12), o turismo é um dos aspectos mais relevantes da  sociedade contemporânea. 

Para esse autor, 

Os deslocamentos para lazer, as viagens de férias, o entretenimento 
associado à viagem, tem feito milhares de pessoas se movimentarem no 
mundo, principalmente pela existência de meios de transportes rápidos, 
fáceis e com uma rede que se conecta quase sem restrições a maior parte 
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do mundo organizado pelo capital. Isso transforma o fato turístico, 
observável, em fenômeno. Dessa forma, o fluxo contínuo de pessoas se 
deslocando pelo mundo com objetivos [...] ligados à realização do lazer [...] 
ganhou enorme proporção sendo assim necessário diagnosticar suas 
situações [...] O turismo dessa forma precisou ser pensado e teorizado. A 
busca por conceitos explicativos, que respondessem a questões que se 
colocavam [...] gerou os primeiros ensaios de compreensão do fenômeno, e 
esse primeiro panorama de ensaios-teorias acenou para um entendimento 
da forma prática mais aparente da dinâmica do turismo: os efeitos 
econômicos.    
 

Há de se considerar que a demanda por uma compreensão analítica do 

turismo, aparece simultaneamente ao momento de ebulição que a produção do 

conhecimento científico vivencia no Brasil, e, em função disso, identificam-se 

inúmeras aproximações de ciências distintas com o campo do conhecimento do 

turismo, buscando gerar estudos científicos necessários tanto para turismólogos (em 

face da demanda por postulados científicos já consolidados), quanto para os 

diversos pesquisadores, de outras áreas (diante da interferência do turismo nos seus 

campos de estudo), verificando ganhos para ambos os lados. 

Por tudo isso, nota-se de forma mais recorrente, nos debates propostos em 

torno da temática do turismo, a fala que demonstra sua inerente relação com 

diversos campos do conhecimento, a saber: Administração, Economia, Geografia, 

Psicologia, Sociologia, dentre outros, que fornecem contribuições diferenciadas para 

o seu estudo. E dessa lista de ciências, a Geografia é o destaque neste trabalho. 

Lançando um primeiro olhar sobre a provável origem da relação entre a 

ciência geográfica e o turismo, recorda-se novamente o final do século XIX, diante 

da formalização da Geografia enquanto ciência sistematizada. Sabe-se que o 

geógrafo alemão Alexandre Von Humboldt cogitou esquematizar metodologicamente 

os dados que observava durante suas excursões, a partir da elaboração de um 

inventário de elementos naturais e de localizações (rios, montanhas, enseadas, 

plantas, climas, entre outros) (MORAES, 2007). 

O que se percebe nos relatos, é que a experiência da viagem, mesmo que 

ainda não se configurasse na prática de um turismo moderno, acabou servindo de 

ferramenta metodológica para o aludido geógrafo alemão, na sua tentativa de 

organizar sistematicamente o conhecimento geográfico, desencadeando um método 

específico para a Geografia (GOMES, 2006). 

Apesar desses acontecimentos históricos, a relação entre a Geografia e o 

turismo só tomou proporções acadêmico-científicas no ano de 1841, diante do 
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primeiro registro de interesse epistemológico de um geógrafo austríaco chamado 

Kohl (ainda no século XIX), que foi atraído pela transformação do meio natural, 

promovida pelo deslocamento de turistas sobre o território, ao interagir com lugares, 

culturas e populações visitadas (GÓMEZ, 1987). 

Destaca-se, além disso, que em 1905, outro geógrafo austríaco chamado 

Joseph Stradner, denominou de Geografia do turismo, Fremdenverkehrsgeographie, 

o conhecimento que era gerado a partir do olhar geográfico sobre o fenômeno 

turístico. Dentre os estudos que se destacavam nesse período, estavam os que 

tratavam dos efeitos positivos da atividade turística na balança de pagamentos, já 

evidenciando certo protagonismo da visão econômica, que tanto limita as análises 

formuladas sobre o turismo na atualidade (CASTRO, 2006). 

Neste momento, torna-se imperativo interromper a linha de raciocínio para 

fazer uma observação importante. Mesmo reconhecendo o valor histórico que a 

disciplina Geografia do turismo adquire, não é possível atribuir-lhe o status de 

ciência. 

O que ocorre nesse caso, é que a Geografia enquanto ciência é a mesma e 

não muda. Ela apresenta os mesmos fundamentos metodológicos, verticalizando 

apenas na temática utilizada nos seus estudos, e com isso, podendo analisar temas 

ligados à saúde, aos transportes, dentre outras possibilidades. Esse alerta alinha-se 

com a fala de Santos (1996, p. 33), quando o autor diz que “a Geografia é uma só, e 

as variáveis que criam as diferenças no espaço [...] não poderão jamais desfazer a 

profunda unidade”. 

Continuando com a exposição de fatos que marcam o início da abordagem 

geográfica do turismo, é possível citar que, no ano de 1919, um geógrafo alemão, 

chamado de K. Sputz, por meio de sua tese de doutorado intitulada de Die 

Geographischen Bedigungen und Wirkungen dês Fremdenverkehrs in tirol1, também 

expressa certo ineditismo, quando se trata dos primeiros estudos geográficos que 

abordam a temática do turismo, fazendo relação com o deslocamento espacial 

(GÓMEZ, 1987). 

Ainda é possível citar a contribuição dos geógrafos Ruppert e Maier, em obra 

de 1969. Esses pesquisadores, por reconhecerem a importância que o lazer 

                                                           
1
 “Condicionantes geográficos e efeitos do turismo no tirol”. 
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passava a assumir na sociedade da época, elegeram as formas e os processos de 

organização espacial, resultante dos deslocamentos dos grupos humanos na busca 

pelo lazer e/ou descanso, como questão problema para nortear seus estudos 

(CASTRO, 2006).  

Já no Brasil, é possível mencionar a tese do professor Dr. Armando Corrêa da 

Silva, intitulada O litoral norte do estado de São Paulo: formação da região 

periférica, defendida em 1975, no Departamento de Geografia da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP), como o 

primeiro esforço acadêmico-científico da Geografia brasileira para com a temática do 

turismo (CASTRO, 2006). 

A tese aludida fez uma leitura elementar do turismo, uma vez que, nessa 

época, a atividade turística no Brasil ainda não contava com uma organização 

estatal e privada estruturada. Esse fator acabou refletindo diretamente na forma 

como o turismo foi abordado. O estudo limitou-se à tipologia itinerante dos 

acampamentos, a busca pelo lazer e por descanso, e ainda ao inventário de 

algumas obras urbanas que davam suporte à atividade nas cidades estudadas. 

Também foi possível verificar uma tímida preocupação com questões ambientais e 

culturais. Nas palavras de Silva (1975, p. 165-169). 

 

Em suas características gerais, o turismo é a atividade das pessoas que 
fazem uma viagem de ida e volta a um núcleo receptor a partir de um 
mercado turístico, efetuando gastos diferentes do local habitual de 
residência, com a finalidade de desenvolver uma atividade de lazer [...] O 
objetivo maior dos turistas é a busca por sossego e informalidade, com a 
valorização da paisagem, principalmente do relevo, vegetação e a costa [...] 
O turismo do litoral norte do estado de São Paulo é ainda um turismo 
regional que abrange principalmente parte do sudeste, principalmente o 
estado de São Paulo, parte de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. 
 

 

Em suma, o turismo para esse trabalho configurava-se apenas como um 

elemento que participava da dinâmica econômica do litoral norte do estado de São 

Paulo, e que junto com as demais atividades: portuárias, costeiras e de mercado, 

concatenadas ao processo da urbanização, formatava o cenário estudado, diante da 

composição de uma região periférica, fator que justificava seu uso nas análises. 

Mas quando se trata do primeiro trabalho geográfico, em nível de pós-

graduação stricto sensu no Brasil, que estudou o turismo como temática principal, 

destaca-se a tese de Kleber M. B. Assis, intitulada O Turismo Interno no Brasil, 
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datada de 1976, e defendida junto ao Departamento de Geografia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (RODRIGUES, 2001). Esse estudo apresentava, além 

de um perfil descritivo, um expressivo volume de dados, que também sinalizavam 

para os aspectos econômicos da atividade, carecendo por isso, de análises mais 

amplas, uma vez que o turismo ainda necessitava de organização e legitimação, por 

parte do Estado, como já informado. 

Todavia, o que se observa no cenário acadêmico brasileiro é que de 1975 até 

o ano de 1998, a produção de estudos que tratavam do olhar geográfico sobre o 

turismo se centralizava, em grande parte, nos Programas de Pós-graduação das 

regiões Sudeste e Sul. Muito em decorrência, ainda, do reduzido número de 

programas de pós-graduação em geografia no país, fora do eixo Sul-sudeste. 

Somente após o ano de 1999, com o advento de políticas públicas estruturantes 

com foco no turismo, é que ocorre a descentralização desses estudos por outras 

instituições de ensino superior do país, e paralelo a isso, nota-se o fomento de 

outros programas de pós-graduação nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte 

(CASTRO, 2006). 

Ainda cogitando sobre algumas possibilidades de abordagens do turismo, 

encabeçadas por pesquisas geográficas, é permitido recordar três linhas teóricas 

que se destacaram, em conformidade com Costa et al. (2004). A primeira linha 

refere-se aos estudos voltados ao fomento dos espaços turísticos, compreendendo o 

turismo como uma atividade político-econômica. Uma segunda possibilidade faz 

menção ao tratamento do espaço vivido dos indivíduos dos locais turísticos, focando 

em relações mais subjetivas. E uma terceira perspectiva, fala de uma vertente 

relacionada aos estudos sobre as representações espaciais das áreas turísticas, 

elencando a viagem como o princípio da atividade. Destaca-se aqui, a busca pelo 

entendimento do alcance e da aplicabilidade que estes direcionamentos se inserem 

nas pesquisas geográficas que se dedicam ao turismo nos dias atuais.  

A critério de informação, quando se trata de estudos produzidos no âmbito do 

turismo, também é possível ilustrar esforços em torno do relacionamento para com a 

Geografia. Informa-se que no início da década de 1980, uma pesquisa de autoria de 

Jafari e Aaser, a qual analisou um empírico de 157 teses sobre o turismo, 

produzidas nos Estados Unidos entre os anos de 1951 e 1987, com base nos 

arquivos do Dissertation Abstract Index (DAI), e constatou que a Geografia é uma 
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das áreas científicas mais tradicionais a produzir conhecimento fazendo uso da 

temática do turismo (LIMA; REJOWSKI, 2011). Fato que só autentica a relação entre 

as áreas estudadas por esta tese. 

Diante de todos os exemplos expostos, verifica-se que a abordagem 

geográfica do turismo se estabelece, prioritariamente, por meio da ação dos 

deslocamentos (cerne da prática do turismo), auxiliados por materialidades 

(infraestruturas diversas) que possibilitam o movimento dos fluxos turísticos pelo 

espaço, este visto aqui como elemento determinante para que a experiência turística 

aconteça. Atestando esse viés geográfico do turismo, Coriolano e Silva (2005, p. 

153) declaram que: 

O turismo [...] possui uma base geográfica, por envolver os espaços 
naturais e produzidos pelo trabalho humano. Envolve pessoas e lugares, os 
dois eixos da Ciência geográfica. [...] O turismo materializa-se na lógica da 
diferenciação geográfica dos lugares e das regiões. [...] diz respeito ao 
espaço, pois as relações sociais ocorridas ao longo do tempo alteram e 
reestruturam espaços produzidos em tempos diferenciados, construindo os 
patrimônios culturais, as cidades, a chamada segunda natureza, ou seja, os 
lugares que passam a ser objeto do olhar do turismo. 
 
 

A relação estabelecida entre as pessoas e os lugares evidencia a presença 

de “fluxos” e de “materialidades” como elementos que compõem a afinidade entre a 

Geografia e o turismo. Destaca-se o papel determinante do espaço, enquanto um 

condicionante que possibilita a sinergia entre esses elementos. 

Explanando esse cenário, Gastal (2002, p. 8) afirma que “nesse turismo que 

é, antes de tudo, deslocamento [...] as questões do espaço têm sido encampadas 

pela Geografia”. Fato que admite a articulação da atividade turística com uma base 

territorial, aproximando-a intimamente do Espaço geográfico, por meio da 

concatenação das materialidades (equipamentos turísticos, infraestrutura urbana, 

estradas, acessos) com os deslocamentos (fluxos de pessoas, mercadorias e 

capital), justificando a existência de um viés geográfico do turismo, com proposições 

específicas de questões, motivando com isso, o questionamento desta tese.  

Diante de toda a conjuntura exposta, e movido pelos diversos elementos que 

promovem o estudo do turismo na Ciência Geográfica, é que este estudo de tese 

apresenta como questão-chave na sua problemática saber: quais são as principais 

tendências teórico-metodológicas e conceituais presentes nos estudos sobre 

o turismo, a partir da produção do conhecimento geográfico (teses e 



P á g i n a  | 25 

 
 

dissertações), fomentada no âmbito dos Programas brasileiros de Pós-

graduação stricto sensu em Geografia? 

Entende-se que tão somente de posse desse esclarecimento, uma digital 

geográfica do turismo poderá ser delineada. Apontando para o modo específico e 

característico da Ciência Geográfica empreender esforços científicos para com a 

temática do turismo, utilizando de conceitos, teorias, métodos de abordagens e 

outras categorias de análise.   

Em sinergia com as relações já postas, cabe frisar outra importante questão 

que necessita de um breve destaque, uma vez que será tratada na Seção IV, 

dedicada à episteme da Geografia.  

Paralela à questão problema desta tese, está a possibilidade de identificar a 

relevância do uso do conteúdo científico contido no conceito de Espaço geográfico e 

em sua teoria (elementos, noções, pares dialéticos e ideias), ambos de autoria do 

geógrafo brasileiro Milton Santos. Verifica-se, desse modo, a significância desse 

conhecimento tipicamente geográfico, e por isso disciplinar, na construção do saber 

em questão, e na sua posterior validação. 

A partir disso, busca-se o alinhamento entre a proposta desta tese, que visa 

analisar os estudos geográficos (teses e dissertações) que fazem uso da temática 

do turismo, na busca por determinar uma tendência teórico-metodológica e 

conceitual, com os subsídios disciplinares presentes no conceito de Espaço 

geográfico e na respectiva teoria. 

Depreende-se que, mesmo havendo a possibilidade de comunicação entre 

ciências e temáticas diferentes, deve existir um fio condutor disciplinar que confira às 

pesquisas analisadas um caráter específico, mesmo quando elas centram seus 

esforços em outros campos do conhecimento, uma vez que ao final do processo de 

investigação, os resultados deverão ser atribuídos a determinadas áreas científicas. 

Daí vem a importância de primeiro delimitar o caminho disciplinar, para depois 

adentrar em questões interdisciplinares. 

Esclarece-se ainda que não é de exclusividade de Milton Santos o estudo e a 

proposição de elementos científicos a respeito do Espaço geográfico. No entanto, 

para esta pesquisa, a produção do referido autor foi selecionada como base para as 

análises, muito devido ao alcance conquistado por suas proposições, em nível 

nacional e, sobretudo, mundial. 
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De forma complementar, é preciso deixar claro que esta tese, em nenhum 

momento, quer atribuir geograficidade e legitimidade aos estudos, nem tão pouco 

indicar um elemento normatizador para as pesquisas geográficas sobre o turismo no 

Brasil. Antes, o empenho está em problematizar e tecer aproximações que possam 

esclarecer e alinhar o significado da representatividade do turismo enquanto tema 

relevante de investigação para a Geografia brasileira, assim como constatar a 

ligação dos estudos sobre o turismo com questões espaciais.  

Por fim, o comprometimento direciona-se para a condição de possibilitar 

novos olhares e debates, visando estimular avanços no conhecimento sobre o 

turismo, a partir da análise geográfica, em face de suas múltiplas interfaces e 

relações.  

 

1.2 Justificativa  

 

A relevância teórica que justifica esta tese, centraliza-se na construção de um 

cenário alusivo à produção do conhecimento geográfico brasileiro (teses e 

dissertações), no que se refere aos seus aspectos teórico-metodológicos e 

conceituais, destacando os conceitos, as teorias, os conteúdos e as inclinações 

metodológicas, com vistas a determinar possíveis tendências de uso desses 

elementos, nas investigações geográficas, em nível de pós-graduação, que optam 

pelo turismo como tema de estudo. 

No que se refere à relevância prática, tem-se a investigação de como essas 

produções acadêmicas se convertem em informações destinadas ao uso pragmático 

dos pesquisadores, fator que favorece a ampliação de oportunidades que facilitam a 

conexão entre os campos de investigação trabalhados por esta pesquisa. Uma vez 

que, apreendendo os elementos (benesses e enclaves) presentes no conhecimento 

originado dessa afinidade, torna-se possível perceber a postura que vem sendo 

adotada até o momento, assim como verificar a importância da temática do turismo 

para os estudos geográficos no âmbito dos Programas brasileiros de Pós-graduação 

em Geografia. 

Pensar o turismo como um campo recente de estudos, também justifica a 

necessidade de maiores empenhos no sentido de ampliar os questionamentos 

científicos sobre esta temática. Assim, a Geografia se configura, dentre as demais 
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ciências, como uma real possibilidade de suporte teórico-metodológico e conceitual 

para as pesquisas que levantam questões problematizadoras alusivas ao turismo. 

Segundo Castrogiovanni (2002, p. 60-61): 

 
O estudo do fenômeno do turismo é recente e, por sua complexidade, 
merece ser realizado por diferentes áreas do conhecimento. No Brasil, a 
partir de 1990, inicia-se uma verdadeira avalanche de escritos sobre 
preocupações voltadas ao turismo. 

 

Simultâneo a esses fatos, é permitido fazer referência à valorização que a 

área do turismo vem recebendo na academia e, sobretudo no mercado. Uma vez 

que é possível notar os esforços em torno do debate sobre o turismo, por meio da 

dedicação de órgãos de fomento científico, vinculados com grandes áreas do 

conhecimento (Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas), e concatenadas com os 

setores de mercado, como: planejamento, gestão, marketing e publicidade, 

estimulando esforços conjuntos, em face de intencionalidades dissonantes 

(RODRIGUES, 2001). 

Como desdobramento dessa valorização do tema na pesquisa científica, o 

Sistema Nacional de Pós-Graduação (2016), identifica no Brasil 11 (onze) 

Programas de Pós-graduação em turismo, nos quais são ofertados quatro (4) cursos 

de Mestrado acadêmico (Universidade de São Paulo, Universidade Anhembi 

Morumbi, Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal Fluminense), três 

(3) cursos de Mestrado profissional (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe, Universidade de Brasília e Universidade Estadual do Ceará), 

e quatro (4) cursos de Mestrado/Doutorado (Universidade Anhembi Morumbi, 

Universidade de Caxias do Sul, Universidade do Vale do Itajaí e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte). O SNPG destaca ainda um cenário com 

perspectivas para novas aprovações de cursos para a área do turismo nos próximos 

anos. Vale registrar que no ano de 2016, foi aprovado mais um curso de Pós-

graduação em turismo, ofertado pela Universidade Federal de Pernambuco. 

Já meditando sobre os ganhos que esta tese pode ofertar para a Geografia, 

aponta-se a dedicação para análises sinérgicas entre o conceito de Espaço 

geográfico e teoria que ele abrange. Enfatiza-se que a motivação para relacioná-los 

se deve à compreensão de que a oxigenação das ideias em Geografia depende da 

frequente depuração da noção de Espaço geográfico, e pelo exame das suas 

categorias disciplinares de análise (SANTOS, 1988).  
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Ou seja, quanto mais se coloca em questão esses fundamentos geográficos, 

mas eles possibilitam avanços substanciais, novas relações e questionamentos. Por 

essa razão, opta-se por trabalhar com as tendências teórico-metodológicas e 

conceituais das pesquisas geográficas que abordam a temática do turismo, em meio 

à compreensão do Espaço geográfico e de sua teoria.  

Outro entendimento que justifica a escolha desta tese é a visão do turismo 

como um elemento que interfere na dinâmica espacial. Esse complexo fenômeno 

consegue moldar, interagir e consumir territórios (produzindo e reproduzindo 

espaços), participando ativamente da composição do conjunto sistemático e 

relacional de fluxos e materialidades, que fomentam as totalizações espaciais 

(AZEVEDO, 2013). E, por essa razão, acaba sendo captado pela leitura e discussão 

do Espaço geográfico proposta por Milton Santos. 

Para Silva (2012), a relevância social, política, cultural e econômica que o 

turismo passou a desempenhar é o que impulsiona o interesse da Geografia pelo 

seu estudo. No entanto, o que se destaca como o principal alicerce e fator 

motivacional para o crescimento dos estudos geográficos que fazem uso da temática 

do turismo é o caráter espacial que é inerente à atividade. Pensando assim, é de 

interesse geográfico discutir o turismo, uma vez que ele se configura como uma 

prática social que utiliza, interfere, transforma, produz e consome o objeto de estudo 

geográfico.  

Sem embargo, compreende-se que o turismo reflete um espaço que é 

socialmente produzido. E esse mesmo espaço, tem sido edificado e moldado a partir 

de elementos históricos e naturais, por intermédio de processos sociopolíticos e 

econômicos, muitas vezes verticais. Em função disso, Rodrigues (2001, p. 40), 

abona que, devido às expressivas “incidências espaciais do turismo, o tratamento 

geográfico do fenômeno vem tornando-se cada vez mais destacado”. 

Como consequência, e no que se refere à aproximação dos geógrafos com a 

temática do turismo, Castro (2006) menciona que no ano de 1980, já era possível 

perceber na produção do conhecimento geográfico brasileiro, uma maior 

aproximação com questões relacionadas ao fenômeno turístico, produzindo uma 

gama de questionamentos e debates, acampados pela Geografia, em função da 

práxis do turismo no Brasil. 
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Com base nisso, tem-se outro fator que valida esta pesquisa. É notória a 

expressiva ocorrência de estudos que aproximam a Ciência Geográfica do turismo. 

No Quadro 1, verifica-se uma lista de estudos e pesquisas que, embora não se 

configurem como dissertações ou teses, são identificados como desdobramentos 

destes, e estão  vinculados aos Programas de Pós-graduação, apresentando focos 

transversais, subsidiados por óticas diferentes, mas sem deixar de revelar uma 

interface com esta tese de doutorado. 

 

Quadro 1: Estudos relacionais entre a Geografia e o Turismo 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

 
Os dados apresentados no Quadro 1 atestam a recorrência de pesquisas que 

tratam da aproximação da Ciência Geográfica com o turismo. Nota-se que a 

temática circula pelos debates e estudos nacionais e internacionais, em meio a 

Título da pesquisa, artigo ou estudo. Autor (es) Canal de divulgação Ano 

Tourism geographies: connections with 
human geography and emerging 
responsible geographies 

JarkkoSaari
nen 

Geographia Polonica 2014 

Framing tourism geography: notes from 
the underground 

C. Michael 
Hall 

Annals of tourism research 
(Science Direct) 

2013 

Guides to a geography of tourism Bosse 
Bergman 

National Committee of 
Geography of Belgium – Belgeo 

2012 

Espaço e turismo: reflexões 
contemporâneas 

Rita M. de 
P. Garcia 

IX Seminário da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Turismo 

2012 

Geography and Tourism Giácomo 
Corna. P. 

Almatourism 
 

2011 

Contribuição geográfica ao estudo do 
turismo 

Wilson M. 
Lopes 
Júnior 

Mercator 
Revista de Geografia 

2011 

A geografia e a dimensão espacial do 
turismo: um ensaio exploratório 

Kelson 
Silva e 

Maria. A.P. 
da Fonseca 

Revista PublICa VI 2010 

Geographies of tourism: (un)ethical 
Encounters 

Chris 
Gibson 

Progress in HumanGeography 2010 

Una década de cambios: la geografía 
humana y el estudio del turismo 

Daniel 
Hiernaux 

Scripta nova 2008 

A geografia estudando o turismo: uma 
análise dos trabalhos apresentados em 
dois eventos geográficos nacionais 

Carlos E.P. 
G. Filho 

Universidade Estadual de 
Londrina 

 
2005 

O turismo enquanto espaço de análise 
geográfica: três perspectivas de 
abordagem 

Maria A. 
Freitas 

Costa et al. 

Mercator 
Revista de Geografia 

 
2004 

Issues and approaches in the 
contemporary Geography of tourism 

Stephen 
Williams 

Tourism Geography 
 

2003 
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diferentes canais de divulgação científica de ambas as áreas. Evidência que leva 

Silva (2012, p. 48-49) a afirmar que:  

 

A renovação teórica incitada pela Geografia nos últimos 50 anos [...] já 
retrata a preocupação que a referida ciência tem em estudar temas atuais, 
que emergem das diversas linhas de pensamento [...] Observando as 
ciências humanas e sociais, a Geografia tem se apresentado como uma das 
que mais tem se aberto ao debate acadêmico sobre variados temas 
relevantes do período contemporâneo [...] A abordagem geográfica do 
turismo liga-se a aplicação dos métodos, técnicas e teorias da Geografia 
para a compreensão do fenômeno do turismo [...]. O que emerge é uma 
leitura geográfica do turismo, levando em consideração os atributos 
naturais, físicos, sociais, econômicos, culturais e políticos do espaço que, 
em interação, conformam um território com características únicas voltadas 
para o turismo. O turismo representa apenas uma parcela das várias que 
compõem o Espaço geográfico. 
 
 

Desse modo, dentre os fatos aludidos e que justificam este estudo, tem-se, 

conforme a fala de Galvão Filho (2005), o entendimento de que as análises 

geográficas variam com o tempo e por isso se empenham na leitura da realidade 

vivida no passado e no presente. Sendo o turismo uma peça de composição 

expressiva no caminho histórico, e sobretudo na contemporaneidade, ele acaba 

habilitando-se como um conteúdo que desperta o interesse geográfico. Com isso, 

tem-se o crescimento de estudos que se utilizam desse subsídio espacial, trazendo 

a abordagem geográfica do turismo para o centro dos principais ciclos de debates e 

produções acadêmicas no Brasil e no Mundo. 

Reconhece-se, pois, uma articulação sistêmica entre territórios, paisagens, 

lugares, ambientes e turismo, na perspectiva da transformação espacial induzida 

pelos diversos tipos de infraestrutura e equipamentos, de forma principal para os 

que visam atender as demandas turísticas. Isso evidencia a capacidade modeladora 

do turismo, apontando a urbanização turística como um dos seus desdobramentos 

(CRUZ, 2000). Assim sendo, a Geografia instiga a pensar, processualmente, as 

relações sociais impostas, os diferentes lugares, a diversidade da formação 

socioespacial e, por fim, a complexidade que é o turismo. 

Outra questão que justifica este estudo, é que a maioria das abordagens 

geográficas sobre o turismo acaba centralizando suas análises nos espaços 

produzidos em função da atividade, os chamados de espaços turísticos. Esse 

direcionamento majoritário acaba contrariando as advertências feitas por 

pesquisadores, que mencionam sobre a falta de fundamentação teórica e o excesso 



P á g i n a  | 31 

 
 

de descrição e empiria, presentes nos estudos que tratam do espaço turístico 

(CASTROGIOVANNI, 2002).  

Nesse sentido, Rodrigues (1998, p. 50) também chama a atenção para a 

recorrência de estudos que fazem um intensivo uso da “Geografia do turismo”, o que 

acaba banalizando e/ou enfraquecendo os possíveis avanços, uma vez que, na 

perspectiva da Geografia do turismo, os pesquisadores: 

 

Não fazem mais do que elencar os atributos naturais ou físicos de uma 
dada região ou, quando não passam a enumerar uma série de lugares com 
certa atratividade, indicando a visitação, formando um verdadeiro guia 
turístico. Essa dita Geografia do turismo está completamente fora de 
cogitação em estudos sobre a real contribuição geográfica no turismo. [...] 
Por esta razão, algumas pesquisas acabaram considerando apenas parte 
das características da relação existente entre Espaço geográfico e turismo e 
não a sua plenitude. 
 
 

Contrariando essa acomodação, busca-se, com esta tese, analisar as 

tendências teórico-metodológicas e conceituais, de forma mais ampla, para com isso 

verificar outras possibilidades para os estudos geográficos que pesquisam sobre o 

turismo, mesmo que em algum momento tenha sido necessário pensar a partir da 

lógica do espaço turístico.  

Defende-se aqui a necessidade de avanços que extrapolem as frágeis 

fronteiras científicas do espaço dito “turístico”, uma vez que as transformações 

espaciais, mesmo sendo demarcadas e concentradas em “corredores turísticos”, 

acabam excedendo os seus limites e intervindo na dinâmica do local, motivadas pelo 

efeito multiplicador inerente ao próprio turismo, instigado pelas relações 

globalizantes. 

Ao meditar sobre os fatos pessoais que estimulam esta pesquisa, cita-se o 

envolvimento profissional e acadêmico do autor com atividades do setor de turismo, 

uma vez que, imerso nesse cenário, a percepção da afinidade entre a Geografia e o 

turismo foi se clarificando e desdobrando-se diante da prática profissional cotidiana. 

De igual modo, cita-se também o estímulo a partir do contato direto com as ações, 

atividades e pesquisas desenvolvidas pelo orientador deste estudo. 

Sendo o autor turismólogo de profissão, informa-se ainda que sua migração 

para um Programa de Pós-graduação em Geografia, após a conclusão do curso de 

Mestrado em turismo, se deu em função do entendimento e do aceite sobre a 

necessidade da interdisciplinaridade que o turismo solicita. A partir disso, 
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compreende-se que, ao cursar uma Pós-graduação em Geografia, teve a 

possibilidade de ampliar os horizontes e de ter acesso a novas leituras e novas 

experiências. 

Profissionalmente, ratifica-se este trabalho pela intenção de cooperar para a 

formação do geógrafo e do turismólogo. Cita-se a possibilidade efetiva, com base 

nos resultados, de mapear novos subsídios para a formulação de um conhecimento 

cumulativo, ressignificando e priorizando o esforço por análises completas, fugindo 

da ênfase produtiva “em massa” empregada comumente, que favorece o 

aparecimento de lacunas e imprecisões no saber construído.  

Entende-se, por fim, que a discussão proposta nesta tese tem uma meta 

definida, no que se refere ao aprimoramento do conhecimento geográfico sobre o 

turismo, uma vez que, de acordo com Castro (2006), existe uma orientação 

pluriparadigmática que compõe a base da sustentação teórica, conceitual e temática 

do conhecimento estabelecido entre a Geografia e o turismo. Assim, nota-se a 

precisão de melhor mapear essas possibilidades, para com isso ultrapassar as 

análises descritivas e otimizar a migração para enfoques mais complexos, 

delimitando com isso, a digital geográfica que identifica a maneira como a Geografia 

no Brasil entende o turismo. 

Revela-se que a principal finalidade perante este cenário científico não é a de 

esgotar a discussão, e sim, lançar questionamentos que possam suscitar debates 

originais e assim, contribuir para a ampliação do arcabouço teórico que trate da 

sinergia entre a Geografia e o turismo.  

Por tudo que foi dito, observa-se a Geografia como uma ciência de dimensões 

diversas, constituindo-se a partir de elementos físicos e de relações sociais, abrindo 

possibilidades para estudos de fenômenos que apresentem dimensão espacial, e é 

neste momento que o turismo aproxima-se, ofertando reflexões e ideias, e 

possibilitando novas aplicações de teorias e métodos geográficos. Segundo 

Castrogiovanni (2002), toda vez que a Geografia disponibiliza teorias, métodos e 

técnicas para outros campos do conhecimento, ela acaba favorecendo, 

consequentemente, a ampliação do seu papel social. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Analisar as principais tendências teórico-metodológicas e aportes conceituais 

presentes nos estudos sobre o turismo, considerando a produção do conhecimento 

(teses e dissertações), no âmbito dos Programas brasileiros de Pós-graduação 

stricto sensu em Geografia. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 

(a) Inventariar, sistematicamente, os estudos produzidos pelos Programas 

brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia que abordam o 

turismo como temática de pesquisa; 

 

 

(b) Identificar e discutir os principais conceitos empregados por esses estudos, 

no que se refere à procedência geográfica e/ou de outras áreas do saber; 

 

 

(c) Entender quais são as teorias que embasam estas pesquisas, empregando 

como parâmetro, o caráter geográfico que as caracterizam; 

 

 

(d) Examinar os métodos de abordagem utilizados com maior assiduidade pelos 

estudos geográficos que fazem uso da temática do turismo, apontando 

possíveis relações com as teorias identificadas. 
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Diante da necessidade de organizar e executar uma pesquisa que apresente 

critérios coerentemente adequados e científicos, é que se busca, nesta seção, 

apresentar as etapas de planejamento e execução deste estudo.  

 

Dessarte, expõe-se a seleção de métodos e técnicas de investigação que 

foram utilizados, a fim de evidenciar e legitimar os resultados expostos. Validando 

essa ideia, Corrêa (2003, p. 15) explica que a operacionalização de um trabalho 

científico “está associada à questão como? Isto é, de que modos serão respondidos 

os questionamentos formulados”. 

 

É notório que a definição de uma metodologia científica passa antes pelo 

indispensável entendimento das relações existentes entre as partes integrantes do 

trabalho e suas demandas, e somente a partir disso, pode-se determinar os 

possíveis métodos e técnicas de abordagem, adotados em consonância com o viés 

que se pretende estudar.  

 

Por essa razão, Köche (2013, p. 144) afirma que o leitor deve ter acesso, por 

meio da metodologia empregada, a “uma visão do roteiro utilizado; quem lê deve ter 

os elementos necessários para poder compreender, identificar e avaliar os 

procedimentos utilizados na investigação”.Com isso, é dever da metodologia 

fornecer uma explicação basilar para se entender as relações firmadas durante o 

processo de fomento e construção da pesquisa, as razões que as justificam, e, por 

fim, as apreciações que as mesmas indicaram. 

 

Entende-se que a escolha apropriada de uma metodologia faz parte da 

finalidade de fornecer um suporte teórico e referencial para a devida interpretação 

do empírico, na busca por articular o pensamento diverso e difuso, e com isso, 

indicar uma possível direção, construída sob um determinado viés. Assim, tem-se 

uma base fundamentada para compreender os resultados encontrados. Desse 

modo, segue a explanação dos caminhos pelos quais os processos metodológicos 

se articulam nesta tese, por meio de um suporte técnico, a fim de solucionar as 

questões levantadas no cerne do trabalho. 
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2.1 Tipo de Estudo  

Com o intuito de analisar as tendências teórico-metodológicas e conceituais 

das pesquisas realizadas no âmbito dos Programas brasileiros de Pós-graduação 

stricto sensu em Geografia que abordam a temática do turismo e, a partir disso, 

fornecer elementos para validar a construção do conhecimento, é que esta tese 

caracteriza-se, quanto aos seus objetivos, como descritivo-exploratória. 

De acordo com alguns autores que discutem os processos metodológicos, a 

saber: Corrêa (2003); Gonçalves (2005); Gil (2007); Richardson (2008) e Veal 

(2011), é possível assegurar que o caráter descritivo-exploratório da pesquisa está 

presente na coleta e no cruzamento de informações, em face do levantamento de 

documentos, seguindo roteiros previamente construídos.  

Em consenso com Gil (2007, p. 44), o presente estudo caracteriza-se como 

descritivo por ter o “objetivo de levantar as opiniões de uma população”. Somado a 

essa discussão, é importante frisar que a natureza mutante, inerente aos estudos 

que versam sobre o turismo, também é outra razão que ratifica o uso de um caráter 

descritivo, uma vez que se busca monitorar padrões e, a partir disso, formular 

possíveis explicações (VEAL, 2011). 

Entendendo ainda o turismo como um campo de estudo contemporâneo, 

justifica-se a correlação realizada entre o ato de descrever e o ato de explicar. 

Observa-se que grande parte das pesquisas descritivas sobre o turismo acaba 

adotando, simultaneamente, um caráter exploratório, muito ainda por conta da 

existência de um campo de estudos e pesquisas a ser desvendado no turismo. Essa 

característica exploratória é assinalada por meio de atitudes que visam descobrir, 

descrever ou mapear padrões de comportamentos em determinadas áreas e/ou 

atividades (VEAL, 2011).  

Ainda sobre a postura exploratória, é possível citar o uso de ferramentas 

técnicas, como o levantamento bibliográfico e documental (GONÇALVES, 2005), 

que forneceram suporte no momento da captação dos dados necessários para este 

estudo. 

Já no que se refere ao tratamento do objeto, identifica-se que esta tese se 

caracteriza, em um primeiro momento, de forma qualitativa, devido à necessidade de 

observação e de análise se pautar em características como: usos, subjetividades e 

tipologias de conceitos, teorias e métodos de abordagem, presentes nos estudos 
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sobre o turismo, produzidos pelos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto 

sensu em Geografia. Entende-se que o uso da abordagem qualitativa justifica-se, 

sobretudo, por ser uma forma adequada de entender a natureza de um tipo de 

conhecimento produzido (RICHARDSON, 2008).  

Ainda abordando aspectos do caráter qualitativo desta pesquisa, informa-se o 

uso da análise de documentos, legitimada por Corrêa (2003, p. 9), quando este diz 

que “o processo de produção de um conhecimento científico é [...] um movimento 

profundamente marcado pelo que já foi produzido”. 

Informa-se, de igual modo, que nesta tese também foram utilizados dados de 

características quantitativas, os quais, embora estejam mais presentes na 

categorização do empírico, com vistas no cálculo da amostra, integram e completam 

as interpretações feitas. De acordo com Gil (2011), é permitido para uma 

abordagem, preponderantemente qualitativa, fazer uso de análises estatísticas, para 

embasar suas descobertas e conclusões. 

Por essa razão, constata-se que este estudo apresenta, em determinado 

momento, um viés qualiquantitativo, uma vez que, além de se dedicar à 

compreensão dos significados subjetivos, quantifica as informações e as frequências 

identificadas. A conexão entre esses dados auxiliou no momento de expandir a 

informação levantada, em meio aos cruzamentos entre a coleta, a análise dos 

significados e a quantificação do empírico. 

Face ao exposto, e considerando o escopo da tese, informa-se que a todo 

tempo buscou-se produzir um estudo desenvolvido a partir de abordagens teórico-

conceituais oriundas de livros, artigos científicos e obras diversas que versam sobre 

os temas centrais desta pesquisa. Consequentemente, buscou-se apresentar como 

resultado a produção de um texto pluralista.  

2.2 Universo da Pesquisa e Amostra  

O planejamento para esta etapa da tese foi determinado pela coleta de 

pesquisas produzidas no âmbito dos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto 

sensu em Geografia que apresentam discussões sobre o turismo.  

A identificação do empírico participante desse recorte se deu por meio da 

realização de um levantamento de teses e dissertações, solicitado à Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), via Programa de Pós-
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graduação e Pesquisa em Geografia (PPGe) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), durante o segundo semestre do ano de 2015, momento 

em que se definia o foco deste estudo.  

A decisão pela assistência da Capes, para efetivar essa demanda inicial, se 

deu em função da sua abrangência, no que tange à coleta e armazenamento de 

teses e dissertações em nível nacional, uma vez que todas as pesquisas 

catalogadas e presentes no seu banco digital, são fornecidas diretamente pelos 

próprios Programas de Pós-graduação do Brasil, por meio de um sistema 

denominado de Coleta, até o ano de 2014. Depois, este sistema passou a ser 

nomeado de Plataforma Sucupira.   

Essa funcionalidade ofertada pela Capes, garantiu maior seguridade, no que 

se refere à ampla participação dos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto 

sensu em Geografia, avaliados e conceituados pela referida agência de fomento 

científico no período determinado. E, igualmente permitiu o adequado 

armazenamento das versões finais de cada trabalho selecionado pela amostra. 

Ao ponderar sobre a abrangência do banco de teses e dissertações da 

Capes, constata-se, inicialmente, uma variação temporal entre o ano de 1996 até o 

ano de 2001. Empenhada na busca de melhorias com relação à ampliação e 

catalogação de dados, a Capes incluiu em sua biblioteca virtual, trabalhos datados 

desde 1987, ampliando seu raio de alcance para 28 anos, considerando o ano final 

de 2015, e, a partir de então, atualiza anualmente os dados, como desdobramento 

do repasse realizado pelos Programas de Pós-Graduação do Brasil (CAPES, 2015). 

Desse modo, efetivou-se o levantamento de pesquisas (teses e dissertações) 

que se dedicam ao temário do turismo, permitindo confeccionar a Tabela 1, 

destacando dentre os 63 Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em 

Geografia validados pela Capes nesse período, apenas os que interagem com a 

relação investigada pela tese.  

Verifica-se uma exposição detalhada do empírico selecionado para esta 

pesquisa, por meio de quantificações no que se refere à produção por região, por 

Instituição de Ensino Superior (IES), por tipologia do estudo (tese ou dissertação), e, 

por fim, pela quantidade total de produções geográficas que examinam o turismo 
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Tabela 1: Quantitativo de teses e dissertações, no âmbito dos programas brasileiros de pós- 
graduação stricto sensu em Geografia, que apresentam estudos sobre o turismo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

 
REGIÃO 

 
IES 

QUANTIDADE 

Dissertações Teses Total  

 
NORTE  

01-Universidade Federal do Pará 13 - 13 

02-Fundação Universidade Federal de Rondônia. 03 - 03 

Total de Trabalhos – Região Norte 16 - 16 

 
 
 
 

NORDESTE 

03-Universidade Federal da Bahia 26 - 26 

04-Universidade Federal do Ceará 21 02 23 

05-Universidade Estadual do Ceará 35 - 35 

06-Universidade Federal da Paraíba  07 - 07 

07-Universidade Federal de Pernambuco 32 03 35 

08-Universidade Federal do Rio Grande do Norte 25 - 25 

09-Fundação Universidade Federal de Sergipe  15 10 25 

Total de Trabalhos – Região Nordeste 161 15 176 

 
 

CENTRO-
OESTE 

10-Universidade de Brasília 12 - 12 

11-Universidade Federal de Goiás  28 04 32 

12-Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul 

15 - 15 

13-Universidade Federal da Grande Dourados 04 - 04 

14-Universidade Federal de Mato Grosso 21 - 21 

Total de Trabalhos – Região Centro-Oeste 80 04 84 

 
 
 
 
 
 
 

SUDESTE 

15-Universidade Federal de Minas Gerais 37 02 39 

16-Universidade Federal de Uberlândia 24 04 28 

17-Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais 

11 03 14 

18-Universidade Federal do Rio de Janeiro 16 16 32 

19-Universidade Federal Fluminense 09 05 14 

20-Universidade Estadual do Rio de Janeiro 24 - 24 

21-Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro  

02 - 02 

22-Universidade de São Paulo  71 54 125 

23-Universidade Estadual de Campinas 22 08 30 

24-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 04 - 04 

25-Universidade Estadual P. Júlio de Mesquita 
Filho  

32 34 66 

26-Universidade Federal do Espírito Santo 01 - 01 

Total de Trabalhos – Região Sudeste 253 126 379 

 
SUL 

27-Universidade Federal do Paraná 34 13 47 

28-Universidade Estadual de Londrina 10 - 10 

29-Universidade Estadual de Maringá 12 01 13 

30-Universidade Estadual de Ponta Grossa 05 - 05 

31-Universidade Estadual do Oeste do Paraná 02 - 02 

32-Universidade do Rio Grande do Sul  13 04 17 

33-Universidade Federal de Santa Maria  10 - 10 

34-Universidade Federal do Rio Grande 01 - 01 

35-Universidade Federal de Santa Catarina 44 10 54 

Total de Trabalhos – Região Sul 131 28 159 

Total Geral 641 173 814 
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Considerando os dados da Tabela 1, é possível determinar um montante de 

814 trabalhos produzidos pelos Programas brasileiros de Pós-graduação em 

Geografia, distribuídos por 35 IES, que estudam o turismo como temática de suas 

pesquisas. Desse quantitativo, 641 são qualificados como dissertações (nível 

mestrado) e 173 são teses (nível doutorado). 

Comprova-se também que, dos 63 Programas de Pós-graduação stricto 

sensu em Geografia existentes no período do levantamento, 44 deles apresentam 

conectividade com o turismo, cerca de 69,84%. Paralelo a isso, 19 programas, ou 

seja, 30,16%, não apresentaram nenhum estudo ou pesquisa que trate do turismo 

enquanto temática. Vale alertar para o fato de que, encontram-se listados na Tabela 

1, apenas 35 programas, representando cada IES, faltando, desse modo, 09 para 

completar o número de 44 programas com vínculos nas temáticas do turismo. 

Explica-se o ocorrido pelo fato de alguns dos programas apresentarem mais 

de um campus, oferecendo com, isso, mais de um curso de mestrado e/ou 

doutorado com perspectivas distintas, como é o caso dos programas vinculados à 

Universidade de São Paulo, Universidade Federal Fluminense, Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal do Mato Grosso do sul, 

Universidade Federal de Goiás e Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, integralizando, com isso, os 44 Programas brasileiros de Pós-graduação 

stricto sensu em Geografia empenhados nos estudos da temática do turismo. 

Complementando este cenário, ainda é possível citar os 04 programas 

direcionados para a modalidade de Mestrado Profissional, os quais não 

apresentaram estudos geográficos que trabalham a temática do turismo. 

Continuando com a leitura da Tabela 1, é possível compilar dados que 

embasam a expressiva liderança da região Sudeste, de onde surgiram os primeiros 

Programas de Pós-graduação, e, consequentemente, os primeiros mestrados e 

doutorados, do início da trajetória da Pós-graduação no Brasil.  

Essa informação é ratificada pelo quantitativo de universidades de alcance 

nacional e internacional, quando comparada com as demais regiões brasileiras, no 

quesito do quantitativo absoluto, que representa o total de estudos geográficos com 

ênfase na temática do turismo, por cada região, como se pode observar na Tabela 2. 
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Tabela 2: Distribuição dos estudos geográficos em porcentagem (%) 
 

Distribuição de estudos geográficos em (%) por região 

REGIÃO TOTAL ABSOLUTO % 

Norte 16 1,96% 

Nordeste 176 21,62 % 

Centro-Oeste 84 10,31% 

Sudeste 379 46,56% 

Sul 159 19,53% 

Total 814 100% 

                              Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
                               
 

Complementarmente à identificação da liderança da região Sudeste, no 

quesito produção de teses e dissertações que estudam o turismo, observa-se na 

segunda posição a região Nordeste, com aproximadamente 21,62% das produções 

levantadas, seguida da região Sul, com seus 19,53%, da região Centro-Oeste, com 

10,31%, e, por último, da região Norte, de forma menos expressiva, contando 

apenas com 1,96% do total de estudos geográficos que analisam o turismo. 

Junto com a definição do universo da pesquisa desta tese, identifica-se um 

número significativo de trabalhos que apresentam as exigências necessárias 

delimitadas por esta tese. Logo, tornou-se necessário realizar um cálculo amostral, 

visando proporcionar maior didática para o momento das análises, contribuindo para 

uma ideal operacionalização e exposição dos resultados.  

Desse modo, sob orientação de uma consultoria especializada em Estatística, 

foi selecionada a amostragem aleatória estratificada com alocação proporcional para 

nortear as apreciações, uma vez que a representatividade de cada estrato é 

proporcional a sua representatividade em face do universo da pesquisa. Ou seja, se 

o estrato “A” representa 40% do universo da pesquisa, o tamanho de sua amostra 

também irá representar 40% da amostra total. 

De tal modo, como passo preparatório, e antes de iniciar a aplicação das 

fórmulas estatísticas, foi necessário numerar e analisar todos os títulos e resumos 

dos 814 estudos identificados na totalidade do empírico levantado, a fim de estimar 

a proporção de trabalhos que apresentavam como direcionamento central o estudo 

do turismo. Em alguns trabalhos participantes do universo da pesquisa, a temática 

referente ao turismo apareceu de forma secundária, configurando-se como uma 

consequência ocasional da discussão central levantada pelos estudos, não 

fornecendo parâmetros suficientes para as análises propostas por esta pesquisa. 
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Com efeito, para esta ação específica, os estudos que analisam o turismo 

como tema principal foram identificados pelo numeral (1), e os que analisam o 

turismo de forma secundária foram marcados pelo numeral (0). Somente de posse 

desses dados foi possível estimar a quantidade exata de estudos vinculados a cada 

IES, considerando o uso do turismo como temática central, que fariam parte do 

cálculo da amostra para este estudo. A exposição desses dados pode ser verificada 

no Apêndice A deste estudo, por meio da Tabela 15. 

Tendo realizado esta tarefa, e como próximo passo para definir a amostra, 

dividiu-se o empírico coletado em 35 (trinta e cinco) porções distintas, chamadas de 

estratos, onde cada porção representa uma IES brasileira. É preciso ressaltar, neste 

momento, que foram observados em cada uma dessas porções, apenas os 

trabalhos científicos que abordam o turismo como temática central, ou seja, os que 

foram identificados pelo numeral (1). Logo, para determinar o tamanho da amostra 

estratificada com alocação proporcional, foram utilizadas as fórmulas (1), (2), (3). 

Fórmula (01):   
 

 
∑     

  
   

  
 

  
∑     

  
   

 

Onde: 

  , tamanho do Universo da pesquisa; 

    tamanho de cada estrato do empírico; 

   
  é a variância de cada estrato; 

   (
 

  
)
 

é o erro dividido pela significância. Aqui, o erro foi de 13% e a 

significância de 5%. Valores considerados adequados para esse tipo de 
pesquisa.  
 
Como a alocação foi proporcional, tem-se que para cada estrato o tamanho 

da amostra é calculado pela seguinte equação: 

Fórmula (02):   
  

 
   

 

Quando se considera a margem sobre o erro amostral, esta pode ser 

calculada a partir da seguinte equação: 

 

Fórmula (03):  (| ̅   ̅ |   )     
(3)Onde: 

  ̅ é a média amostral; 

  ̅  é a média populacional, também representada pela letra grega  . 
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Como saldo, tem-se a Tabela 3, apresentando o tamanho da amostra por 

região. 

Tabela 3: Tamanho da amostra estratificada por região e por IES 

 IES T.C T.S T.P A.IES 

Norte 
UFPA 11 2 13 1 

UNIR 2 1 3 0 

Total por região  13 3 16 1 

Nordeste 

UFBA 18 8 26 2 

UFC 12 11 23 1 

UECE 17 18 35 2 

UFPB 4 3 7 1 

UFPE 26 9 35 2 

UFRN 20 5 25 1 

FUFSE 12 13 25 1 

Total por região 109 67 176 10 

Centro-Oeste 

UNB 9 3 12 1 

UFG 19 13 32 2 

UFMS 14 1 15 1 

UFGD 2 2 4 0 

UFMT 19 2 21 1 

Total por região 63 21 84 5 

Sudeste 

UFMG 31 8 39 2 

UFU 18 10 28 2 

PUC-MG 8 6 14 1 

UFRJ 19 13 32 2 

UFF 7 7 14 1 

UERJ 9 15 24 1 

PUC-RJ 1 1 2 0 

USP 73 52 125 8 

UNICAMP 16 14 30 2 

PUC-SP 1 3 4 0 

UNESP 39 27 66 4 

UFES 1 0 1 0 

Total por região 223 156 379 23 

Sul 

UFPR 30 17 47 3 

UEL 5 5 10 1 

UEM 8 5 13 1 

UEPG 4 1 5 0 

UNIOESTE 1 1 2 0 

UFRGS 10 7 17 1 

UFSM 5 5 10 1 

FURG 0 1 1 0 

UFSC 20 34 54 3 

Total por região 83 76 159 10 

Total Geral 491 323 814 49 

                                  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
   IES: Instituição de Ensino Superior; T.C: Temática central; 

 T.S: Temática secundária; T.P: Total de produções; 
 A.IES: Amostra por Instituição de Ensino superior. 
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Ratifica-se, ao analisar a Tabela 3, que existe uma semelhança e uma 

proporcionalidade entre os dados nela apresentados com os dados coletados e 

apresentados na definição do empírico desta tese. A maior representatividade 

continua sendo da região Sudeste, seguida, sequencialmente, pelas regiões 

Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, validando a tipologia da amostra proporcional 

utilizada. 

Após ter definido a amostra, tornou-se necessário selecionar quais as 

unidades específicas seriam retiradas do universo da pesquisa desta tese, para 

compor a amostra, e ao mesmo tempo, identificar quais seriam habilitadas para 

participar da etapa de coleta de dados. Esta seleção foi efetivada aplicando-se a 

técnica estatística dos números aleatórios, ilustrada por meio da Tabela 17, presente 

no Anexo A desta pesquisa. 

Para manusear os dados citados, deve-se obedecer ao seguinte roteiro: (a) 

escolhe-se um número aleatório de qualquer lugar da tabela; (b) em seguida, define 

a direção que a operação matemática irá se processar (por linhas ou colunas); (c) a 

soma desses números deve levar à identificação das pesquisas, já numeradas na 

etapa passada. Caso o número exceda a quantidade delimitada por região e/ou 

instituição, descarta-o e segue o processo; e (d) repete-se o padrão até atingir o 

tamanho de amostra indicado. Caso ocorra que o número observado na tabela 

ultrapasse o tamanho do total do empírico, neste caso específico do estrato, esse 

número é descartado e segue a seleção. 

Com a seleção dos trabalhos concluída, define-se a amostragem aleatória 

estratificada com alocação proporcional, revelando um total de 49 trabalhos 

acadêmicos (teses e dissertações). É imperativo informar que para cada trabalho 

selecionado, se estabelece um código de identificação, composto por um número, 

que obedece a uma ordem crescente (01- 49), seguido da letra “D”, para pesquisas 

de Mestrado (dissertações), ou da letra “T” para pesquisas de Doutorado (teses). 

Esse ordenamento visa facilitar as correlações empreendidas.  

Diante desses dados, é possível ter acesso às informações mais detalhadas 

de cada trabalho selecionado que compõem a amostra, como, por exemplo: a 

região, o estado e a IES a que cada pesquisa está vinculada. Para, além disso, 

apresenta-se o título do estudo, a tipologia, o autor, orientador e ano de defesa. 

Essas informações estão contidas na Tabela 16, Apêndice B desta tese. 
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Ainda com relação à amostra selecionada, apresenta-se o Mapa 1, com o 

objetivo de favorecer o alcance de uma visão mais ampla e adequada de como as 

pesquisas escolhidas estão espacializadas pelo território nacional, corroborando a 

representatividade e o protagonismo que algumas regiões já vêm assumindo no 

cenário de produção de estudos geográficos, em nível de Pós-graduação, que 

empreendem esforços acadêmicos para a temática do  turismo. 
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Mapa 1: Detalhamento e espacialização da amostra de trabalhos analisados 

     Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Dentre os 49 trabalhos selecionados para compor a amostra desta tese, 17 

(dezessete) deles são teses, e 32 (trinta e dois) dissertações. De igual modo, ainda 

é possível traçar um recorte temporal presente nessas pesquisas geográficas que se 

dedicam ao estudo do turismo. Tem-se o período compreendido entre o ano de 1985 

e o ano 2015, ou seja, 30 anos de pesquisas desenvolvidas por três décadas 

distintas, favorecendo a multiplicidade de enfoques e de análises. 

2.3 Coleta de Dados  

Com a meta de coletar subsídios que auxiliem na análise das questões 

formuladas por esta pesquisa, é que se qualificam os dados angariados, por meio da 

pesquisa documental e bibliográfica, como primários e secundários, entendendo 

como fontes primárias os históricos informacionais e bibliográficos dos Programas de 

Pós-graduação em Geografia. 

Paralelo a esses dados, tem-se as fontes secundárias, que são expressas por 

meio de livros, informações fornecidas por sites, artigos científicos, teses e 

dissertações que se dedicam à temática abordada por este estudo. Compreende-se 

que a conjunção dessas duas tipologias de dados colabora para a formatação de 

uma base de conhecimentos, empenhada nas questões discutidas por esta 

pesquisa. Corrêa (2003, p. 9) afirma que: 

 

A bibliografia assume papel crucial em um texto científico. Por conter 
referências teórico-metodológicas e informações empíricas, que são 
incorporadas na relação entre o pesquisador e o objeto de conhecimento. 
Sem ela, essa relação não pode existir, pois o processo de produção de um 
conhecimento científico é, efetivamente, um processo, um movimento 
profundamente marcado pelo que já foi produzido. 

 

Somado a isso, conforme Veal (2011, p. 74), a coleta de dados primários e 

secundários é “parte fundamental de qualquer projeto de pesquisa. [...] As pesquisas 

já realizadas podem não evitar a necessidade da proposição de uma nova pesquisa, 

mas podem fornecer pontos de comparação”. 

O principal instrumento de coleta de dados utilizado por esta pesquisa foi a 

ferramenta de busca e/ou coleta, disponibilizada tanto pelos sites dos Programas de 

Pós-graduação selecionados como pelo banco de teses da Capes/MEC. É preciso 

acentuar que o procedimento de coleta de dados, pensado e efetivado para este 

estudo, ocorreu por meio de duas etapas. 
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A primeira etapa, denominada de “teste”, ocorreu pela necessidade de se 

elucidar e comprovar a aplicabilidade do uso dos procedimentos técnicos e 

metodológicos planejados para a pesquisa, consentindo, a partir disso, o 

alinhamento de possíveis ajustes, caso fosse necessário. 

A etapa “teste” aconteceu durante o segundo semestre do ano de 2014, e foi 

consolidada pelo pesquisador responsável pela investigação. Para essa fase, foi 

efetivada uma busca junto às bibliotecas digitais de teses e dissertações de cada um 

dos 57 Programas de Pós-graduação stricto sensu em Geografia do Brasil, 

cadastrados e validados pela Capes no ano de 2014.  

O modus operandi que forneceu suporte e aprendizado para essa etapa de 

coleta de dados utilizou, para o momento de seleção dos trabalhos, as seguintes 

palavras temáticas: turismo, fenômeno turístico, atividade turística, previamente 

selecionadas conforme o escopo da pesquisa, as quais foram digitadas a fim de 

gerar listas dos títulos dos trabalhos relacionados com a busca. Ou seja, para que o 

trabalho fosse validado como participante do empírico deste estudo, era necessário 

que apresentasse no seu título ou no seu resumo as palavras-chave destacadas.  

Destaca-se que a seleção dessas palavras-chave está condicionada ao 

caráter dual que o turismo apresenta. Ou seja, ele pode ser visto como um vetor de 

produção do capital, associado à ideia de atividade turística, ou, em sentido oposto, 

pode ser apreendido como vetor importante para se alcançar o desenvolvimento, e 

por isso, passa a ser adjetivado de fenômeno. Como resultado desse procedimento, 

contabilizou-se um total de 298 trabalhos, dos quais 233 eram em nível de Mestrado 

(dissertações) e 65 de nível de Doutorado (teses).  

A opção por um segundo e definitivo levantamento junto à Capes, surge 

devido a já conhecida abrangência e seguridade que a referida instituição 

desempenha frente aos Programas de Pós-graduação brasileiros, além de ser 

possível localizar na sua plataforma de teses e dissertações, produções datadas de 

um escopo temporal de maior alcance, quando comparado ao levantamento “teste”, 

realizado para fins de alinhamento do estudo. 

O levantamento realizado pela Capes acrescentou 516 pesquisas, frente ao 

número definido pela primeira fase da coleta de dados. Ou seja, a base empírica 

final foi composta por 814 trabalhos, constituídos por 641 dissertações e 173 teses, 

chegando a um empírico satisfatório, quanto aos objetivos propostos. 
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Por fim, os trabalhos selecionados permitiram o conhecimento sobre as 

tipologias de pesquisa desenvolvidas, os conteúdos e conceitos abordados e as 

teorias e os aspectos metodológicos utilizados por esses estudos. E, no que se 

refere à relevância da temática do turismo para as pesquisas geográficas (teses e 

dissertações), enfatizaram a coerência e a contribuição das mesmas. 

Atrelado a isso, e diante do empírico coletado, foram utilizadas tabelas 

semiestruturadas, elaboradas e ampliadas no decorrer da pesquisa, à medida que 

os dados e informações contidas nos estudos foram se revelando. 

2.4 Análise dos Dados 

Concluída a etapa da coleta de dados, por meio dos instrumentos e 

procedimentos já mencionados, inicia-se a ordenação do material colhido e sua 

operacionalização, a fim de possibilitar sua interpretação, para que, 

sequencialmente, seja permitido gerar os resultados finais, amparados por uma base 

metodológica coerente. Segundo Corrêa (2003, p. 15): 

 

Os resultados correspondem, usualmente, à maior parte de um trabalho 
científico. É ai que o pesquisador pode, efetivamente, dar a sua contribuição 
a um específico campo do conhecimento. Por isso, os capítulos em que os 
resultados são analisados e interpretados são cruciais e devem ser 
cuidadosamente avaliados. 
 
 

A análise dos dados coletados é realizada, inicialmente, por meio da seleção 

do resumo, sumário, introdução, objetivos, procedimentos metodológicos e 

conclusões, de cada uma das pesquisas que compõem a amostra. A escolha desses 

itens alinha-se às normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

que apontam as seguintes especificidades para cada uma dessas partes. 

No que se refere ao resumo, segundo a norma, é possível encontrar exposto 

nele o problema da pesquisa, a metodologia utilizada e uma síntese dos resultados 

e conclusões. Ou seja, tem-se uma visão panorâmica do trabalho. Já com relação 

ao sumário, é plausível visualizar como se organizam os principais temas e tópicos 

trabalhados por cada pesquisa. Na introdução, é imperativo conter a problemática, 

seguida do problema e das razões que justificam a escolha do estudo. Localizam-se 

também os objetivos e os processos metodológicos que dão suporte ao trabalho. Já 

quando se pensa nas considerações finais, esse é o momento indicado, para cada 
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autor, expor suas opiniões e impressões sobre o assunto estudado (ISKANDAR, 

2012). 

Em consonância com a proposta da coleta de dados, selecionou-se a técnica 

da Análise de conteúdo, para atuar em todos os objetivos específicos desta tese, 

justamente por entendê-la como a mais indicada para efetivar as devidas 

apreciações nas partes selecionadas, de cada trabalho da amostra. Conforme 

Bardin (2004, p. 7), a Análise de conteúdo: 

 

Trata-se de um conjunto de instrumentos metodológicos, em constante 
aperfeiçoamento, que se aplica a discursos (conteúdos) cada vez mais 
diversificados [...] é uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a 
inferência. [...] Absolve o investigador por esta atração pelo escondido, o 
latente, o não aparente, o potencial do inédito (do não dito), retido por 
qualquer mensagem. 

 

Com base nessa ferramenta, e visando aperfeiçoar a interpretação dos 

dados, fragmenta-se a operacionalização proposta para a Análise de conteúdo em 

três etapas básicas:  

 

Etapa 01 – Pré-análise: este passo abrangeu a sistematização dos dados coletados, 

referindo-se, de forma inicial, à seleção e leitura superficial do material, identificando 

os possíveis componentes conceituais, teóricos e metodológicos, presentes no 

recorte empírico pesquisado. Com isso, diante da leitura inicial, os elementos 

textuais já expostos anteriormente, foram separados e agrupados para análise 

posterior, que efetivará o devido cruzamento das partes.  

 

Etapa 02 – Exploração detalhada do material: esta etapa teve como metas 

principais: quantificar, codificar e categorizar, em termos informacionais, os 

subsídios já coletados sob o viés teórico-metodológico e conceitual, no qual a 

pesquisa se fundamenta. 

 

Etapa 03 – Interpretação minuciosa (Hermenêutica): apresenta-se como terceira 

etapa a explanação de inferências e resultados relacionados às questões levantadas 

pela investigação. 
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Diante do caminho metodológico traçado, informa-se que, paralelo à 

efetivação dessas etapas, foi possível aplicar a técnica da Análise temática, que 

“consiste em isolar temas de um texto e extrair as partes úteis, em conformidade 

com as questões estudadas, permitindo sua comparação, com outros textos 

selecionados similarmente” (RICHARDSON, 2008, p. 197). 

Considerando ainda as análises dos dados coletados, é possível informar que 

tanto a Análise de conteúdo, proposta por Bardin (2004), quanto a Análise temática 

mencionada por Richardson (2008), serviram de base para os esclarecimentos de 

todos os 04 objetivos específicos.  Contudo, é importante destacar que para a 

análise do objetivo específico B, foram utilizadas 02 (duas) ferramentas (programas 

de código aberto), visando aprimorar os resultados encontrados.  

Desse modo, fez-se uso do software PAJEK, que foi desenvolvido com o 

objetivo de formatar e analisar redes que apresentam um expressivo número de nós. 

E para esse caso específico, dos conceitos geográficos utilizados no contexto 

empírico para estudar o turismo, foi possível estruturar redes, evidenciando, por 

exemplo, em qual região, determinado conceito apresenta maior representatividade 

de uso quando comparado aos outros conceitos básicos da Geografia. 

De modo similar, foi utilizada a ferramenta denominada de Wordle, a qual 

formata nuvens de ideias centrais, com vistas a identificar termos comuns, comparar 

nexos entre essas ideias, subsidiando elementos que favorecem uma discussão 

ampliada. 

Para o uso deste software, foi necessário fornecer as palavras-chave. De 

posse dessas palavras e termos, foram construídas nuvens que fazem referência à 

significância do uso dos conceitos identificados. Dessa maneira, ficaram em 

destaque as intencionalidades com relação ao uso de cada conceito, para cada 

trabalho estudado. 

Vale ainda informar, em face da exposição das técnicas e ferramentas 

utilizadas por esta pesquisa, que o filtro principal por onde foram realizadas as 

interpretações esteve norteado pelo conceito de Espaço geográfico e de sua 

respectiva Teoria do Espaço geográfico (elementos, categorias de análise, noções, 

conceitos), ambos de autoria de Milton Santos. Recorda-se que não é exclusividade 

do referido geógrafo a discussão sobre o Espaço geográfico e sua teoria. Contudo, 
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suas contribuições foram selecionadas para este estudo, com base nos seguintes 

argumentos: 

 

 Por reconhecer o alcance das proposições de Milton Santos, no que se refere 

à expressão de uma produção do conhecimento geográfico, assim como 

pelas suas significativas contribuições e repercussões internacionais. Somado 

a isso, ratifica-se esta seleção devido às análises estarem centralizadas, a 

partir dos estudos geográficos fomentados no Brasil, em nível de Pós-

graduação;  

 

 Em meio à expressiva diversidade de elementos disciplinares que a Geografia 

contém, a opção pelo direcionamento conceitual, baseado nas contribuições 

de Milton Santos a respeito do Espaço geográfico e de sua teoria, se justifica 

também pelo entendimento de que as pesquisas geográficas precisam 

alicerçar suas informações geradas a partir de uma base informacional e/ou 

relacional com o seu objeto de estudo, a saber, o Espaço geográfico. E este 

estudo, sendo uma tese geográfica, passa a garantir o devido alinhamento 

com tal direcionamento; 

 

 Por entender, diante da conexão entre conhecimentos diferentes, a 

necessidade de se firmar um critério disciplinar com vistas a não 

descaracterizar as peculiaridades de cada ciência envolvida, e ao mesmo 

tempo possibilitar a verificação das principais bases disciplinares que 

forneceram suporte teórico-metodológico e conceitual para os estudos 

analisados; 

 

 Compreende-se ainda que a definição de critérios disciplinares é pré-requisito 

basilar para se empreender um debate interdisciplinar, preservando-se, com 

isso, a sua identidade e as particularidades de cada ciência. Afinal, somente 

tendo clareza do objeto de estudo é que seria possível dialogar com os outros 

ramos do saber (SILVA; TAVARES, 2011); 

 

 Por entender, diante da aproximação da Geografia com o turismo, que o 

Espaço geográfico e, consequentemente, sua teoria, colaboram para o 
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fornecimento de categorias de análises, extraídas das materialidades e dos 

fluxos, elementos imprescindíveis para a práxis do turismo. Silva e Tavares 

(2011, p. 145) corroboram esse pensamento afirmando que “se faz imperativo 

compreender o Espaço geográfico a partir de sua materialidade e dos fluxos 

que o cortam”. Ou seja, evidencia-se que a relação que a Geografia mantém 

com turismo se dá por meio do âmbito espacial, justificando a seleção dos 

parâmetros citados; 

 

 Como consequência disso, nota-se que a possibilidade de análise do Espaço 

geográfico, por meio de seus elementos, abre um leque de inúmeras ligações 

entre a Geografia e o turismo, demonstrando um vasto campo de 

aplicabilidades. Por isso, é possível entender que a relação entre conceitos, 

teorias e métodos, próprios da Ciência Geográfica, e que visam estudar o 

turismo, ocorre significativamente por meio da relação com a perspectiva 

espacial; 

 

 Outro argumento ratifica a importância de centralizar as análises na 

obra/teoria do Espaço geográfico, uma vez que a mesma foi demarcada 

inicialmente na cidade e acabou se espacializando sobre outros fenômenos 

inerentes ao processo de urbanização. Aqui, nota-se o turismo como um dos 

vetores que determinam o processo urbanístico. 

 

Também é preciso destacar, mais uma vez, que em nenhum momento 

pensou-se em elencar o conceito do Espaço geográfico e/ou o conteúdo de sua 

teoria como um critério normatizador para determinar ou não a geograficidade das 

pesquisas produzidas. Tal opção motiva-se pela tentativa de identificar e 

compreender uma possível tendência para os estudos geográficos que fazem uso da 

temática do turismo à luz do conceito do Espaço geográfico e de sua teoria, como 

elementos disciplinares da ciência geográfica. 
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2.5 Etapas e Procedimentos 

Como já informado, a coleta de dados foi realizada em dois momentos. O 

primeiro momento, qualificado como “teste” e efetivado junto aos bancos de teses e 

dissertações dos 57 Programas de Pós-graduação em Geografia do Brasil no ano de 

2014, e o segundo momento, este já dotado de expertises, foi finalizado no ano de 

2015, por meio das informações geradas pelo banco de teses e dissertações da 

Capes, já totalizando 63 Programas de Pós-graduação em Geografia. A seguir, tem-

se a exposição do passo a passo realizado para o alcance do material empírico, e os 

procedimentos e/ou alinhamentos adotados que dão sustento ao estudo.  

No momento em que se testavam os procedimentos planejados, a coleta 

ocorreu mediante acesso direto aos sites dos Programas brasileiros de Pós-

graduação em Geografia, fazendo uso das palavras-chave: [turismo]; [fenômeno 

turístico] e/ou [atividade turística], na ferramenta de busca das bibliotecas virtuais, a 

fim de localizá-las no título das pesquisas, para, posteriormente, gerar os relatórios 

com os trabalhos identificados na triagem.  

Quando se iniciou o levantamento oficial dos dados, junto ao banco digital da 

Capes, incluiu-se nos procedimentos metodológicos, a localização das mesmas 

palavras-chave, nos resumos das produções científicas. No primeiro levantamento 

foi possível identificar que em muitos casos, as palavras-chave não apareciam no 

título, mas estavam contidas no resumo, fato que caracterizava a pesquisa como 

integrante do material empírico. Caso esse ajuste não tivesse sido feito, haveria uma 

perda considerável de produções científicas relacionadas ao contexto estudado. 

Ressalva-se, ainda, que os dados do levantamento “teste” não foram 

descartados. Ao contrário, efetuou-se um cruzamento deles com os dados emitidos 

pela Capes, com vistas à exclusão de trabalhos repetidos e/ou ao acréscimo de 

algum trabalho que porventura não tenha sido identificado. 

Tendo finalizado o relatório das pesquisas que se encaixam nos limites deste 

estudo, torna-se necessário informar ainda que, com o objetivo de minimizar a 

dificuldade em se localizar e efetivar o download das pesquisas selecionadas, 

utilizou-se da ferramenta do correio eletrônico, solicitando o envio do trabalho, em 

sua versão finalizada e na íntegra, para uma conta de e-mail 

(tese.ufrn.maranhao@gmail.com), criada com a finalidade de armazenar o aporte 

empírico selecionado. 

mailto:tese.ufrn.maranhao@gmail.com
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2.6 Alcances e Limitações 

Toda pesquisa, independentemente do caminho trilhado, acaba esbarrando 

em algumas limitações, que, de algum modo, exigem criatividade e senso lógico do 

pesquisador, a fim de recriar novos caminhos que possibilitem chegar ao objetivo 

traçado. Com isso, elencam-se os principais alcances e limitações, identificados 

diante da execução desta pesquisa. 

Ao iniciar o levantamento dos estudos, por meio dos bancos de dados digitais, 

nota-se que em alguns Programas de Pós-graduação, mesmo diante de certo 

amparo institucional, inexistem bibliotecas virtuais. E a respeito dos Programas que 

contam com a biblioteca virtual, boa parte deles ainda visa à totalização das 

digitalizações de suas pesquisas, ou seja, não conseguem abarcar toda a produção. 

Tal circunstância foi detectada, desde a fase “teste” do levantamento, a qual 

demandou muito trabalho para localizar os estudos selecionados. Por essa razão, foi 

optou-se pelo uso de uma comunicação direta com o pesquisador/autor dos estudos 

selecionados, por meio de e-mails, a fim de evitar o atravessamento pelos sites das 

instituições e de busca, fato que demandaria mais tempo.  

Durante a aplicação do levantamento teste, foi possível perceber certa 

dificuldade em localizar os trabalhos na íntegra, para download, uma vez que parte 

dos programas consultados não disponibilizava todos os trabalhos listados na 

biblioteca e/ou alguns dispunham apenas dos resumos. 

Ainda sobre o processo de coleta de dados digitais, é importante relatar que 

em alguns sites não era possível selecionar o Programa de Pós-graduação 

específico, antes de efetivar a busca, revestindo com isso a coleta de maior cuidado 

na verificação dos dados que não estavam expostos no primeiro plano da 

investigação.  

Além disso, destaca-se a impossibilidade de expor o número exato de 

trabalhos vinculados a cada programa, devido à diferença entre as datas de 

catalogação das pesquisas, de fundação dos programas e do contínuo 

agendamento de defesas.  

Paralelo a isso, compreende-se a dinamicidade e o movimento inerente ao 

cenário da produção científica em nível de Pós-graduação no Brasil, e, por essa 

razão, já espera-se que o levantamento realizado por esta pesquisa necessite de 
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complementações, perante o fomento de novos programas e, sinergicamente, de 

novos cursos e estudos que versam sobre o saber geográfico acerca do turismo.  

Desse modo, justifica-se a identificação de possíveis mudanças quantitativas, 

entre o período que marcou a realização do levantamento (2015.2) e o intervalo 

temporal estimado para a defesa do estudo (2017.1). 

Constatou-se também a eventualidade de que um ou outro trabalho não pode 

ser localizado de forma integral. No entanto, para essa situação, e em face da 

expressiva quantidade de trabalhos, tinha-se a possibilidade de remanejamento de 

algumas produções que porventura não puderam ser localizadas, sem que com isso 

houvesse o enfraquecimento empírico da pesquisa. Esse direcionamento foi 

aplicado antes da definição da amostra, uma vez que com o empírico delimitado não 

foi mais permitido efetuar trocas, por obediência às técnicas estatísticas.  

Por todo o caminho de realização deste estudo, enfatiza-se o empenho para 

suprir as deficiências, ora através dos contextos teóricos, como fruto da pesquisa 

bibliográfica, ora pelo bom senso lógico entre as ações. Por isso tudo, esta tese se 

apresenta de forma pioneira, e seus passos iniciais foram dados com cautela, de 

maneira a desbravar melhores caminhos a serem trilhados mais adiante por futuras 

pesquisas. 

É oportuno ainda ressaltar, diante do exposto, que não se pretendeu exaurir o 

assunto, mas antes dar o passo inicial em busca de maior discussão em torno da 

temática. Buscou-se estimular a necessidade de mais análises, inseridas na 

perspectiva teórico-metodológica e conceitual, no intuito de estruturar e relatar como 

está o atual cenário da construção do conhecimento geográfico, com o uso da 

temática do turismo. 
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O turismo é um dos aspectos mais marcantes da sociedade moderna, muito 

embora a sua compreensão ainda esteja limitada, na maioria das vezes, ao seu 

peculiar movimento econômico. Mesmo discordando da centralidade atribuída aos 

seus efeitos de produção de capital, não se pode negar que foi somente através 

deles que o turismo começou a atrair atenção mundial, motivando análises 

amparadas por outras perspectivas. 

É a partir dessa necessidade de novas análises que se percebe um avanço 

pela busca em ampliar o conhecimento sobre o turismo, norteando-se pela noção de 

fenômeno socioespacial, dotado de notória complexidade.  

A fala de Knafou (1996), selecionada para abrir esta seção, já sinaliza para o 

equívoco histórico, acerca do entendimento superficial do turismo, o qual afeta a 

forma como ele é promovido nas/pelas localidades. O senso comum, em muitas 

situações, predomina no momento de determinar o que se entende por turismo. Por 

essa razão, o autor destaca que as “ideias prontas, julgamentos sumários e a falta 

de conhecimento”, são sinais que representam a conjuntura na qual o turismo vem 

sendo pensado ao longo do tempo. 

Posicionar-se sobre a gênese histórica do turismo e apontar uma 

conceituação finalizada, não são objetivos para este estudo, nem ao menos para 

esta seção da tese. No entanto, cabe frisar inicialmente, de forma sucinta, alguns 

acontecimentos que marcam este cenário, por entender que esse desenrolar ainda 

afeta a forma como o turismo se materializa pelo território brasileiro na 

contemporaneidade. 

Etimologicamente, a palavra turismo deriva do latim, tornus (ação de 

movimento, retorno) e tornare (girar). Em francês, a palavra ganha outra expressão, 

“tour”, que se refere à viagem circular. Por essa razão, é recorrente encontrar nos 

textos que tentam delimitar uma origem para o turismo, informações que indicam 

que a prática humana de se deslocar tem seu início marcado pelas migrações das 

civilizações pré-históricas, motivadas pela busca de alimentos e abrigo, 

mencionando ainda sobre o desenvolvimento das habilidades e técnicas, no que se 

refere ao transporte e escambo de mercadorias. É possível encontrar também 

referências sobre contribuições de dinastias egípcias, no momento em que iniciam 

as viagens motivadas a negócios e recreação, assim como relatos sobre os antigos 

gregos e seus eventos esportivos e religiosos (DIAS; AGUIAR, 2002; LOPES, 2013). 
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Todavia, mesmo diante dos fatos relatados, o que se percebe é que inexistia 

a ideia de um turismo nos atuais moldes mercadológicos. Dessarte, este surge 

apenas no século XIX, por incentivo do Grand Tour, viagem pela Europa realizada 

pelos jovens para complementar seus conhecimentos. Para além disso, identifica-se 

a procura pelos espaços naturais de águas termais, que apresentavam finalidades 

curativas, e a busca por de lazer e diversão (BOYER, 2003). 

Após Segunda Guerra Mundial (1939-1945), observam-se incrementos no 

setor automobilístico e na aviação civil, e, de forma simultânea, os ganhos 

trabalhistas (férias remuneradas) acabam forçando uma democratização das 

viagens, fazendo emergir um modo de viajar mais acessível, denominado de 

“turismo de massa”. Apesar disso, somente a partir da década de 1970, é possível 

identificar evidentes investimentos com foco no turismo, a saber: criação de centros 

turísticos planejados, investimentos privados, apoio de organismos internacionais 

entre outros. O turismo começava, então, a atrair a atenção para o seu peculiar 

movimento de divisas (DUMAZEDIER, 1999). 

Admite-se, portanto, que o acelerado crescimento do turismo ocorreu, e 

continua se desdobrando, por meio dos avanços nas interfaces relacionadas aos 

transportes, às telecomunicações e à prestação de serviços de forma geral. 

Sequencialmente, o acesso à informação, somado aos progressos econômicos, 

tecnológicos, políticos, educacionais, culturais, sociológicos e trabalhistas, compôs 

uma conjuntura, de impacto mundial, que cooperou para o a ampliação da atuação 

do turismo.  

Para Azevedo et al. (2013a, p. 8), a expansão do turismo está diretamente 

relacionada com as mudanças vivenciadas pela sociedade contemporânea, isto é: 

 

Marcada pelo meio técnico-científico, produção e difusão de informação, 
maior eficiência no sistema de transporte, sobretudo aéreo, garantindo 
rapidez e agilidade no deslocamento, melhorias na oferta de serviços 
turísticos, [...] marketing turístico, políticas de promoção do turismo, 
associando ações do setor público e privado, potencial natural, [...] dentre 
outras características e condições. 

 

Assim, parece claro que a origem do turismo resulta do contexto imbricado 

das transformações de cunho técnico-científico, iniciadas pelo término da Segunda 

Guerra Mundial, perpassando por outros fatos históricos como a própria Revolução 

Industrial. É preciso ressaltar que quando se menciona o avanço do turismo, Pós-
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Segunda Guerra Mundial, trata-se exclusivamente, do turismo enquanto atividade 

econômica, com restritas inclinações para quesitos sociais (ENDRES, 2012). 

Com isso, parece acertado dizer que o turismo, enquanto atividade 

econômica contemporânea, reveste-se de características que acompanham a 

evolução do sistema capitalista, em face do contexto histórico da sociedade 

industrial.  Legitimando essa fala, Castro (2006, p. 29) afirma que o turismo: 

 

Só ocorre como fenômeno de massa após a Segunda Guerra Mundial, 
envolvendo uma série de fatores: conquista tempo livre, diminuição de 
horas de trabalho, férias remuneradas, [...] redução das distâncias devido 
transporte aéreo e uso do automóvel. Tudo isso se soma a melhoria salarial 
como fator de ampliação da capacidade de consumo (criação da 
necessidade básica da viagem de turismo para escapar do stress cotidiano 
e além do status social). 

 

Por outro lado, quando se analisa a história do turismo pela ótica que o 

considera como um fenômeno socioespacial, é lícito pautar sua origem em questões 

similares, que, sendo entendidas por um enfoque diferenciado, acabaram 

fornecendo novos parâmetros, a saber: a) a análise da relação dialética estabelecida 

entre o tempo de trabalho e o tempo livre, por meio dos ganhos promovidos pela 

Revolução Industrial; b) a observação dos motivos que impulsionam as viagens 

(indivíduos ou grupos); c) o modo como o turista apreende as paisagens do lugar 

que visita; d) a mutação imposta pelo capital, que transforma o ato de viajar em 

mercadoria, principalmente após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 

como já mencionado, entre outras questões (FRATUCCI, 2008). 

Como efeito direto desse panorama que coloca o turismo em evidência, tem 

início uma série de rebatimentos no cotidiano das sociedades (emissoras e 

receptoras), e, paralelamente, constata-se uma fragilidade do conhecimento 

fundamentado e específico acerca do turismo, no momento de indicar soluções aos 

desdobramentos causados pelo seu avanço.  

Há de se convir que essa demanda acabou motivando o interesse de diversas 

áreas científicas em estudar o turismo e dotá-lo de significações e ressignificações 

ao longo do tempo. Como consequência dessa fala, nota-se que a conceituação do 

turismo acaba variando conforme a área científica que o estuda, satisfazendo as 

necessidades próprias de cada ciência que adentra nesse processo analítico. Como 
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resultado, surgem diversos entendimentos, com perspectivas distintas, para o 

mesmo fenômeno. 

Além da diversidade de olhares científicos para o turismo, existem outros 

elementos que dificultam sua unicidade conceitual, a saber, a presença de “duas 

lógicas distintas e contraditórias que constituem a própria noção de turismo: a lógica 

produtiva (ação) e a lógica da prática social coletiva (função)” (CASTRO, 2006, p. 

38). Esse caráter dual revelado na fala da autora desloca a conceituação do turismo 

para uma gama de possibilidades.  

Sendo assim, por considerar o turismo para além do ato de arrumar as malas 

e seguir viagem, é que esta seção busca entender elementos que favoreçam uma 

explicação lógica sobre a forma como o turismo se materializa no Brasil, passando 

por suas questões históricas, de planejamento e gestão pública.  

Enfatiza-se que as materializações são compreendidas aqui, como 

desdobramentos que iniciam com as estruturas físicas e gerenciais, e, conforme as 

relações vão surgindo, fornecendo dinamicidade, o entendimento avança para 

questões que tratam dos processos, das formas e das funções. Posicionamento este 

que se alinha com as proposições de Milton Santos.    

A associação da materialidade do turismo brasileiro com as ações estatais se 

deve ao fato de que somente após o impulso fornecido pelo Estado, por meio de 

políticas públicas, é que o turismo consegue ganhar proporções mercadológicas e 

competitivas, ampliando seu escopo de atuação no Brasil. A partir disso, é possível 

interpretar também que a validade do debate sobre a materialização do turismo 

brasileiro se ratifica neste momento pela repercussão que ele gera na sociedade, 

por meio de seus impactos, que acabam habilitando-o enquanto temática utilizada 

para diversos estudos e pesquisas no âmbito das IES brasileiras (CRUZ, 2000). 

Fica patente que somente a partir da inserção do turismo no cotidiano dos 

sujeitos, é que tem início o interesse pela pesquisa de suas interfaces, seguindo a 

lógica que ressalta a teoria servindo de modelo explicativo do cotidiano. 

Face ao exposto, e com o objetivo de ordenar melhor a leitura desta seção, 

lista-se os tópicos aqui debatidos. Inicia-se por um breve histórico da gestão pública 

do turismo no Brasil e seus marcos regulatórios iniciais, os quais ajudaram a 

constituir o setor turístico no país; sequencialmente, expõe-se a realidade 
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contemporânea da gestão do turismo brasileira, considerando seus dados 

estatísticos, seus cenários e suas projeções futuras. 

Por fim, apontam-se algumas críticas à forma como o turismo é pensado e 

materializado no Brasil, hoje e ao longo da história. Reforça-se que essa 

organização textual tem o exclusivo desígnio de possibilitar uma análise prática do 

contexto que se estuda. Não se objetiva estruturar, de forma finalizada e concluída, 

o percurso histórico do desenvolvimento do turismo no país, uma vez que sua 

dinâmica varia, e está em constante evolução e movimento. 

3.1 Trajetória Histórica da Institucionalização do Turismo Brasileiro 

O turismo acontece no Brasil, como consequência das próprias características 

físicas do território nacional, uma vez que a busca por praias, sol e ecossistemas 

relativamente preservados correspondia, e ainda corresponde, à “[...] parte das 

expectativas de uma parcela significativa da demanda mundial de turistas” (CRUZ, 

2000, p. 133).  

Desde então, o Brasil passa a se configurar como uma opção, dentre outros 

destinos que apresentam recursos naturais similares, para fluxos turísticos cada vez 

mais exigentes e diversificados. Não se pode precisar o momento exato em que o 

Brasil torna-se uma possibilidade para os deslocamentos turísticos, no entanto, 

sabe-se que a primeira iniciativa pública em torno da atividade no país data da 

década de 1930 (ENDRES, 2012). 

O período que compreende os anos de 1930 e 1966 é marcado 

expressivamente pela elaboração de “diplomas legais”, que tinham como principal 

finalidade normatizar as primeiras ações ligadas ao turismo, que surgiam no 

contexto nacional. Cruz (2000, p. 42) deixa claro que esses decretos “foram mal 

distribuídos, não tinham objetivos e metas claras. Falharam principalmente por 

reduzirem o turismo, em aspectos parciais. Esquecendo a abordagem estrutural e 

totalizante”. Dito de outra maneira, os decretos não apresentavam coerência entre si 

e pecaram ao priorizar as metas econômicas em detrimento dos aspectos de cunho 

social, por exemplo.  

Nesse mesmo período, é elaborado o primeiro documento referente aos 

desdobramentos do turismo no Brasil, em âmbito estatal, denominado de Decreto-lei 

nº 406, de 04/05/1938, que tratava exclusivamente da venda de passagens aéreas, 
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marítimas e terrestres (CRUZ, 2000; 2002; DIAS, 2008). Isso faz crer que a chegada 

dos visitantes começava a demandar serviços específicos ligados ao setor de 

viagens, os quais incitaram a necessidade de proposições que, mesmo desconexas, 

serviram para responder as demandas e pendências imediatas que surgiam.  

Para essa ocasião, atenta-se para o fato de não haver um olhar gestor 

prospectivo, por parte do Estado, com vistas à promoção do turismo, e, 

consequentemente, inexistiam políticas públicas articuladas, planejamento 

estratégico, pesquisas, estudos e infraestrutura pensada especificamente para o 

turismo. Nota-se que o sistema de objetos (fixos) que dava suporte aos primeiros 

visitantes era resultado de políticas urbanas já iniciadas pelo poder público. Fato que 

justifica a captação dos fluxos iniciais para as capitais, grande parte delas litorâneas, 

onde se localiza, de certo modo, até a contemporaneidade, parte expressiva da faixa 

urbanizada do país (CRUZ, 2000; 2002; FONSECA, 2005). 

Contraria-se aqui, o entendimento que aponta para a necessidade da 

participação do poder público no momento de organização do turismo, justificando-

se pela capacidade que ele tem de transformar lugares, inserindo lógicas diversas e 

específicas. Na opinião de Cruz (2002, p. 57), “o turismo é a única atividade 

econômica em que o consumo do espaço constitui sua razão de ser”. E devido a 

essa proximidade do turismo com a dimensão espacial, reafirma-se que a 

intervenção estatal passa a ser imperativa, uma vez que somente o Estado tem 

legalidade para representar os interesses sociais dos sujeitos que ocupam os 

espaços selecionados para a atividade. 

Assim pensando, nota-se que é de modo acanhado que o turismo começa a 

dar seus primeiros passos no Brasil. Observa-se que as ações pontuais, que foram 

acampadas pelo Estado, só aconteciam conforme os fatos iam se desdobrando. “De 

tal forma que as políticas públicas de turismo, genericamente, surgem como 

resposta aos problemas causados pela ausência ou pela insuficiência de ações 

planejadas” (BRANDÃO, 2010, p. 42). 

Paralelo a este cenário, tem-se a divulgação de um consenso a respeito das 

potencialidades naturais do território nacional, que poderiam ser aproveitadas pela 

atividade turística. É na década de 1930 que surgem os primeiros interesses 

turísticos pelos “produtos” brasileiros (paisagens naturais). Para Cruz (2000, p. 62), 

“o binômio sol-praia e ecossistemas como Amazônia e Pantanal”, revelavam para o 
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mundo, o vasto campo natural, repleto de particularidades, por onde o turismo 

poderia iniciar sua materialização no Brasil. 

Até que no ano de 1966, dá-se início a uma tímida estrutura federal voltada 

para a administração e materialização do turismo, facilitada pelo Decreto-lei nº 55, 

de 18 de novembro. Por meio desse instrumento, criam-se os seguintes organismos 

oficiais: Conselho Nacional de Turismo (CNTur), de caráter normativo; Empresa 

Brasileira de Turismo (EMBRATUR), como órgão executor; e o primeiro Plano 

Nacional de Turismo (Plantur), no qual se encontravam os objetivos e atribuições 

dos operadores turísticos que atuavam no Brasil (ENDRES, 2012). 

Sobre o Plantur, é importante citar que este não chegou sequer a ser 

colocado em prática, mesmo diante da aprovação da Resolução do CNTur nº 

71/1969, que detalhava diretrizes, objetivos e metodologias para a sua elaboração. 

Esse episódio acabou desritimando os fatos que incidiam sobre o desenvolvimento 

turístico do país (FRATUCCI, 2008). 

Para os autores (CRUZ, 2000; 2002; FRATUCCI, 2008; OLIVEIRA, 2012), a 

premissa que considera o turismo como uma estratégia para o desenvolvimento 

regional e local, capaz de contribuir para a redução das desigualdades regionais, 

surge a partir da segunda metade da década de 1960. No entanto, é oportuno frisar 

que só a partir da constituição do CNTur e da EMBRATUR, no ano de 1966, é que 

efetiva-se um direcionamento estatal para as ações com foco no turismo, já podendo 

identificar certa continuidade, mediante o esforço do governo em estruturar e 

regulamentar o setor turístico nacional.  

O fim desse período é marcado pela reestruturação da EMBRATUR, que 

passa a ser uma autarquia especial, modificando sua denominação para Instituto 

Brasileiro de Turismo, e passando a atuar na formulação, coordenação e execução 

de uma inédita Política Nacional de Turismo. Todo esse trâmite foi respaldado pela 

Lei nº 8.181, de 28/03/1991.  

Como efeito dessa mudança da postura estatal, é possível identificar o 

surgimento de fundos de incentivo e apoio ao turismo. Em 1971, o Decreto-lei nº 

1.191, de 27 de outubro, estabelece o Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), que 

fazia parte do plano de metas e bases para a ação do Governo (1970-72), 

considerando de forma inédita, o turismo como um setor importante dentre os outros 

setores econômicos emergentes na época. Três anos após, em 1974, por meio do 
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Decreto-lei nº 1.376, também foram instituídos: o Fundo de Investimentos Setoriais 

(FISET), o Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR) e o Fundo de Investimento 

da Amazônia (FINAM). As benesses propostas por esses instrumentos permitiram a 

captação de recursos para serem aplicados nas regiões Norte e Nordeste, muito 

concatenados com os objetivos de integração nacional e de desenvolvimento 

econômico regional (ENDRES, 2012). 

Por tudo isso, é pertinente dizer que, desde 1971, o modelo de 

desenvolvimento do turismo adotado pelo Estado brasileiro já sinalizava para um 

possível caráter intervencionista, muito em resposta ao crescimento econômico 

proporcionado pelo setor turístico, nessa ocasião o turismo era equiparado com a 

“indústria”, face ao contexto da industrialização brasileira. A associação da atividade 

do turismo com a geração de emprego e renda, então florescia (OLIVEIRA, 2012). 

Abre-se um parêntese aqui, para dizer que fica explícito por toda trajetória 

histórica, que os esforços públicos voltados para o turismo decorrem diretamente de 

sua crescente relevância econômica, traduzida a princípio pela sua participação na 

composição do PIB nacional e na eminente necessidade de diversificar as atividades 

produtivas nacionais, gerando, além de divisas, empregos. Para Dias (2008, p. 128), 

“o Estado só olha para o turismo, a partir do momento que ele intervém na economia 

de forma positiva, diante do cenário de crise que se estabelece. Daí surge o turismo, 

como uma possibilidade”. 

Convém observar que, mesmo diante de algumas iniciativas, a imprecisão 

sobre a significação e abrangência do turismo continuava dificultando a prerrogativa 

da criação de um órgão ministerial específico para o setor naquele momento, e por 

isso, o turismo acabou circulando por diversas instâncias governamentais. No 

Quadro 2, com base nos dados de Fratucci (2008), apresenta-se uma listagem 

dessas instâncias pelas quais o turismo veio se ancorando durante sua 

materialização no Brasil, até chegar ao seu reconhecimento como estratégia 

econômica de Governo, com a criação do Ministério do Turismo (Mtur), em 2003. 

 

Quadro 2: Evolução das instâncias de gestão do turismo no Brasil 

Período Instância de Gestão do Turismo No Brasil 

1939-1945 
Divisão de Turismo, do Departamento de Imprensa e Propaganda, vinculado 
à Presidência da República. 

1945-1946 Departamento Nacional de Informação, Ministério da Justiça e Negócios. 
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Fonte: Adaptado de Fratucci (2008, p. 143). 
 
 

Sobre esse episódio retratado pelo Quadro 2, que revela a falta de 

esclarecimento e gerenciamento estatal, é pertinente dizer que esse despreparo 

ainda se desdobra diante da administração atual do turismo brasileiro. Mesmo 

decorridos mais de dez anos do fomento do Mtur, o turismo ainda padece de falta de 

representatividade política dentre as ações nacionais consideradas como 

importantes para o Estado (CRUZ, 2000). 

Somente no início da década de 1990 é que a atividade turística conseguiu 

avançar na sua projeção nacional, enquanto setor estratégico. Para essa ocasião, 

iniciou-se uma inédita forma de pensar o turismo brasileiro, por parte do poder 

público federal. Por conta disso, organismos oficiais foram reestruturados, 

programas de escopo nacional e macrorregional foram implementados, e com isso, 

conseguiram atrair certa relevância para os assuntos referentes ao turismo no Brasil. 

Fato que acabou se desdobrando, também, no surgimento de pesquisas e estudos 

produzidos por diversas áreas científicas, com destaque para a Sociologia política e 

a Geografia (CRUZ, 2000; ENDRES, 2012). 

Baseado nisso, antes de iniciar a fala que trata do cenário contemporâneo do 

turismo no Brasil, ainda convém ressaltar outros diferentes momentos que marcaram 

essa trajetória, até chegar a sua materialização mais recente. Didaticamente, optou-

se por desmembrar esse resgate pelas décadas mais representativas dentro desse 

contexto, a saber: 1980, 1990 e 2000.  

 

 

 

 

 

1951-1958 
Departamento Nacional de Imigração (posterior Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização) do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

1958-1962 Comissão Brasileira de Turismo, vinculada à Presidência. 

1961-1966 
Divisão de Turismo e Certames, do Departamento Nacional do Comércio do 
Ministério da Indústria e do Comércio. 

1966-1990 Ministério da Indústria e do Comércio; EMBRATUR e CNTur. 

1990-1992 Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência e EMBRATUR 

1992-1996 Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e EMBRATUR 

1996-2002 Ministério de Esportes e do Turismo e EMBRATUR 

A partir de 2003 Ministério do Turismo e Conselho Nacional de Turismo 
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Década de 1980 

 

A crise fordista2 marca mundialmente esse período, que ficou sendo 

reconhecido como “década perdida”. A partir disso, é possível identificar alguns de 

seus rebatimentos no Brasil, como: certa inconstância política, crise no petróleo e no 

setor fiscal, aumento da dívida externa, cortes econômicos, entre outros. É 

precisamente diante desse momento de tensão político-econômica, que o turismo 

acaba despontando como uma possibilidade (FONSECA, 2005; OLIVEIRA, 2012). 

A conjuntura demandava uma maior diversificação das atividades produtivas, 

por meio do fomento de novas perspectivas de trabalho, buscando renovar a 

economia que se encontrava em desajuste. Por essa razão, muitas localidades 

buscaram instigar a atividade turística, a partir do foco na geração de emprego e 

renda. Na visão de Fonseca (2005, p. 86), “talvez aqui se possa, parcialmente 

explicar, as razões para o turismo continuar sendo visto na contemporaneidade no 

Brasil como solução para gerar emprego e renda aos lugares que o incentivarem”. 

Com isso, torna- se evidente que a década de 1980 acabou servindo como 

passaporte para o início da elaboração de políticas públicas de turismo que só 

ocorreria nos anos 1990, respaldadas pela necessidade de gerir novas opções 

econômicas para o país. Na opinião de Oliveira (2012, p. 392):  

 

Diante do estrago provocado pela crise da década perdida, que impedia a 
manutenção da matriz de investimentos públicos em projetos industriais de 
grande porte, como a petroquímica, [...] o Estado buscou novas alternativas 
para a retomada do crescimento econômico [...] e o turismo assumiria 
relevância econômica, alçando-se à condição de estratégia central do 
governo nesta nova fase que se inaugurava. [...] Naqueles tempos de crise 
geral, este boom foi um alento, que seria capitalizado na nova fase do 
desenvolvimento do turismo dos anos 90. 

 

Fica patente, em face do cenário de crise, que a busca por resoluções 

práticas e rápidas era intensa, isso fazia com que o Estado não dedicasse muito 

tempo para planejar. É dessa maneira apressada que o turismo é inserido nessa 

circunstância, carente de um planejamento melhor estruturado.  

 

                                                           
2
 A crise ocorreu, principalmente, devido à dificuldade de o fordismo incorporar os “frutos” oriundos do 

capitalismo. Essa incapacidade derivava da típica rigidez do sistema fordista. A rigidez acabava 
atravessando os acordos contraídos pelo Estado (HARVEY, 2008). 
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Década de 1990 

 

Nesse período, percebe-se o aparecimento de novas nuances na atividade do 

turismo, já como resposta ao paradigma de uma economia globalizada, 

determinando com isso, novos parâmetros, dentre eles a competitividade. Ao longo 

da década de 1990, o turismo assume novos traços que o configuram a partir de 

uma nova perspectiva. Fonseca (2005, p. 43) chega a chamar esse novo momento 

do turismo de “Nova Era do Turismo – NET”. 

Diante desse novo paradigma mundial, surgem novas categorias, como: o uso 

da informação, incentivo à educação e formação específica, a busca por inovações, 

a qualidade do serviço prestado, a imagem do destino, o respeito pelo meio 

ambiente, entre outros, tornam-se fatores atuais de competitividade (CRUZ, 2000). 

Com isso, o fomento do turismo mundial passa a ser mais bem estruturado, 

ponderando antecipadamente sobre particularidades como: individualidade dos 

sujeitos; segmentação da demanda; maior flexibilidade na organização, produção e 

na distribuição do produto turístico; tecnologias integradas; recursos humanos e 

condições ambientais como ativos da qualidade do produto ofertado; competição 

regida pela inovação, entre outras (FONSECA, 2005). 

Todo esse cenário mundial também passa a repercutir no Brasil. Percebe-se 

que, paralelo ao modelo neoliberal que progredia no país, o turismo deslocava-se, 

efetivamente, de uma posição elementar para um escopo de maior projeção, muito 

como resposta ao seu efeito econômico multiplicador. Consequentemente, é clara 

sua expansão no decorrer dos anos 1990. No entanto, o pragmatismo ainda 

patrocinava uma leitura simplificada da atividade. Esse motivo leva Fratucci (2008, p. 

17) a dizer que:  

A atividade turística era vista e defendida [...] como uma atividade 
econômica e as suas outras dimensões – social, espacial, cultural e mesmo 
política, não eram motivos de interesse [...] os dirigentes agiam de forma 
totalmente empírica [...], baseados apenas nos discursos das grandes 
vantagens econômicas que o setor turístico poderia trazer para os 
municípios e para o país. A leitura [...] indicava o turismo como a solução de 
todos os problemas dos municípios brasileiros. 
 

Foi assim, diante desse cerceamento econômico, que a atividade turística se 

expandiu pelo Brasil durante os anos 1990, instigando o Estado a adotar políticas 

públicas para o setor. Nesse momento, a promoção do desenvolvimento da 

atividade turística centralizou-se na instância municipal.  
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Buscava-se municipalizar a gestão, por meio do Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT), considerado como marco inicial de uma política 

nacional que usa parâmetros de base territorial. O objetivo para esse momento era 

fortificar os municípios, qualificados como “turísticos” ou que apresentassem 

“potencial turístico” (FRATUCCI, 2008). 

Paralelo a isso, percebia-se que o fluxo doméstico brasileiro não 

acompanhava a rapidez das mudanças globais que interferiam na atividade, e com 

isso, não promoviam a geração de divisas tão esperadas. Logo, tornou-se 

necessário acompanhar a tendência mundial, e mudar o foco das ações para o nível 

internacional, ampliando a projeção do Brasil no cenário externo. Para Cruz (2000), 

o foco centrado na internacionalização do turismo se deu pela necessidade de se 

otimizar os negócios turísticos, uma vez que o fluxo doméstico não fazia uso de 

interfaces importantes e mobilizadoras do chamado trade turístico, como agências, 

operadoras de turismo e meios de hospedagem em sua amplitude. 

Assim, motivadas pelos ganhos econômicos que a competitividade prometia, 

as políticas de turismo iniciam a abertura internacional pela região Nordeste, 

priorizando ações que visavam adequar o território, em função dos fluxos 

estrangeiros. Além disso, também realizaram expressivos investimentos em 

marketing a fim de modificar a posição marginal do país, quando comparado aos 

outros destinos turísticos mundiais. 

Segundo Fonseca (2005), a escolha da região Nordeste se deu em função 

das suas semelhanças naturais (praias, dunas) com os destinos do Caribe, Ilhas 

Gregas e Ilhas Canárias. O Nordeste brasileiro conseguia despontar nos quesitos do 

câmbio, das altas temperaturas o ano inteiro, da extensão de costa (perto de 2.500 

km), diversidade de atrativos naturais e riqueza de manifestações culturais. 

Falando ainda sobre esse modelo de desenvolvimento do turismo adotado 

pelas políticas públicas para a região Nordeste, é possível afirmar que ele baseia-se 

na promoção de polos e corredores turísticos, interligados por rodovias, a saber: 

Linha verde (BA) e Costa do Sol Poente (CE). Ressalta-se, de igual modo, que os 

Resorts e os Villages, configuravam-se como as principais tipologias de 

empreendimentos que legitimam esse processo de urbanização turística do litoral 

nordestino (CRUZ, 2000). 
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Em face desse contexto, parece acertado verificar que o processo de 

transformação do território nordestino ocorreu atrelado à captação e ao uso turístico 

do mercado internacional. Assim, diante de parâmetros que estimulavam 

proposições endógenas e territoriais, novos padrões de turismo acabam surgindo. 

Os modelos baseados nos clusters3 são os mais difundidos, uma vez que envolvem 

esforço, mobilização, comunicação, engajamento, interação e sinergia dos agentes, 

centralizados em ações em uma faixa selecionada.  

No final da década de 1990, constata-se um melhor aproveitamento do 

desenvolvimento turístico, já determinado pelo fluxo de turistas internacionais, pelos 

grandes investimentos realizados na implantação de equipamentos hoteleiros pelo 

país, pela vinda de cadeias hoteleiras de bandeiras internacionais, pelo aumento do 

número de cursos de turismo de nível superior e, também, pelos inúmeros projetos e 

investimentos realizados no setor (SOLHA, 2004). 

Durante a década de 1990, o projeto nacional também abarcava outros 

planos regionais, a saber: Proecotur, Prodetur-Amazônia legal/Centro-Oeste e 

Prodetur-Sul. Todos eles centrados no fomento de infraestrutura básica e turística, 

guiados por uma expressiva lógica exógena. 

 

Década de 2000 

 

Um dos marcos mais representativos dessa década para a atividade turística 

brasileira refere-se à criação do Ministério do Turismo, no ano de 2003, durante o 

mandado presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. O turismo passa a ter acesso a 

todas as prerrogativas ministeriais. Tal ação acabou legitimando o turismo, enquanto 

pauta de debates do governo federal, e por essa razão, o referido setor passa a 

assumir dimensões menos tímidas, dando início a uma nova fase no que tange à 

gestão do turismo no Brasil (BRASIL, 2015). 

Como desdobramento da criação do Mtur, lançou-se, no dia 29 de abril de 

2003, o inédito Plano Nacional de Turismo (PNT): diretrizes, metas e programas, 

visto como o principal instrumento de planejamento do Mtur. O referido plano 

                                                           
3
 Para Petrochi (2009, p.12), Clusters é um “conjunto de atrativos com destacado diferencial turístico, 

dotado de equipamentos e serviços de qualidade, com excelência gerencial, concentrado num 
espaço geográfico delimitado”. 
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apresentava um escopo temporal que abarcava o período compreendido entre o ano 

de 2003 até o ano de 2007.  

Detalhes sobre o PNT (2003/2007) estão expostos no tópico que trata dos 

Planos Nacionais de Turismo, mas já se pode adiantar que a sua elaboração se deu 

em função de um diagnóstico que identificou as fragilidades e os problemas 

acumulados pela gestão do turismo brasileiro ao longo do tempo, sugerindo 

proposições agrupadas em eixos temáticos (BRASIL, 2015). 

Também no ano de 2003, precisamente no dia 07 de outubro, como resultado 

da reunião do CNTur, instalou-se a Câmara Temática de Regionalização, onde 

foram expostas as linhas iniciais do Programa de Regionalização do Turismo. Nessa 

ocasião, concretizou-se uma importante instância de apoio ao processo de 

regionalização do turismo que principiava no Brasil. 

Concatenado a esse fato, e em conformidade com o Ministério do Turismo 

(2015), no dia 29 de abril de 2004, ocorreu o lançamento do Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT) – Roteiros do Brasil, por meio de teleconferência 

para cerca de 15 mil pessoas, conectadas a 550 pontos de transmissão, na Sede da 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Brasília/Distrito Federal. Para esse 

momento foram divulgadas as diretrizes políticas do PRT, pautadas nas orientações 

já contidas no PNT 2003-2007. Somado a isso, em junho de 2005, constituía-se a 

Rede Nacional de Regionalização.  

Assim, a regionalização começava a ser discutida pelo turismo brasileiro, e a 

premissa de regionalizar o turismo no Brasil vai ganhando espaço e se alinhando 

com outras perspectivas estratégicas. Vários estudos, encontros, debates, leis e 

propostas passam a se vincular com essa perspectiva turística, que se baseia nas 

regiões brasileiras.  

No entanto, as questões mais específicas sobre tal cenário constam no tópico 

mais adiante, que trata do turismo contemporâneo no Brasil, uma vez que o PRT, 

após avaliações, continua em atuação na gestão turística brasileira. Para este 

momento, mencionam-se apenas alguns episódios desse cenário, com base nas 

informações emitidas pelo Mtur (BRASIL, 2015), são eles: 

 

 A entrega, no mês de junho de 2006, de um documento referencial chamado 

de “O turismo no Brasil 2007-2010”, que continha um diagnóstico sobre o 
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desenvolvimento da atividade, o qual serviria como um instrumento auxiliar no 

momento de revisão do PNT que ainda estava em vigor; 

 

 A realização, no ano de 2006, do 1º Encontro Nacional do Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, buscando fortalecer a Rede 

Nacional de Regionalização, instituída em 2005. O encontro contou com 548 

participantes, que investigaram as demandas e necessidades de 

infraestrutura e qualificação nos 87 roteiros turísticos apresentados; 

 

 Em 2007, ocorreu o lançamento do mais novo Plano Nacional de Turismo 

2007-2010 – Uma Viagem de Inclusão. Nesse documento, a temática da 

regionalização migra da plataforma dos programas de roteiros integrados e 

passa a assumir o papel de uma política de desenvolvimento do turismo, 

passando a ser um Macroprograma de governo; 

 

 Em 2008, foi sancionada a Lei do Turismo (nº 11.771) que logo se tornou 

referência para a gestão pública do setor. Traz no seu escopo o marco 

regulatório que define algumas competências e responsabilidades para o 

poder público e de toda a cadeia produtiva do turismo; 

 

 Já durante o ano de 2009, foi promovido o Encontro Nacional de 

Competitividade Turística dos 65 Destinos Indutores, em Brasília, Distrito 

Federal, intermediando o debate entre os gestores públicos e privados dos 65 

Destinos Indutores. O evento acabou servindo como mais uma oportunidade 

de fortalecimento da Rede Nacional de Regionalização; 

 

 No ano de 2010, ocorreu o lançamento do documento referencial chamado de 

“Turismo no Brasil 2011-2014”, por responsabilidade do CNTur. Essa 

publicação apresentava um diagnóstico da atividade turística e esboçava 

escopos para os próximos anos, já pensando nos dois grandes eventos 

captados para o Brasil: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016; 

 

 Em julho de 2010, decorridos seis anos de sua implementação, ocorre a 

avaliação do PRT– Roteiros do Brasil, coordenado pelo Instituto de 

Assessoria para o Desenvolvimento Humano (IADH), coma missão de realizar 
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uma avaliação participativa, envolvendo atores estratégicos do turismo 

nacional, presentes nas esferas governamental, empresarial e no terceiro 

setor. 

 

Todos esses fatos revelam que a regionalização do turismo brasileiro tornou-

se pauta prioritária. Reconhece-se que a práxis da atividade começa a solicitar 

entendimentos mais holísticos e complexos de seus planejadores e gestores. No 

entanto, os agentes hegemônicos (Mercado e Estado) ainda insistem no tratamento 

factual do turismo.  

Em contrapartida, é possível identificar na academia, algumas pesquisas que 

se dedicam a análises mais críticas, ampliando o debate centrado no discurso 

positivista comumente aplicado no turismo (PRITCHARD; MORGAN, 2007) e no seu 

viés produtivista (URRY, 1990). 

A fim de tornar mais didática esta compreensão dos instrumentos e ações 

políticas que acompanham a história do turismo no Brasil ao longo do tempo, 

apresenta-se, no Quadro 3, um resumo dos seus principais esforços. 

 

Quadro 3: Levantamento de instrumentos políticos do turismo brasileiro 

Instrumentos de Ordenação Política Conteúdo e/ou Direcionamentos 

Constituição da Divisão de Turismo 
(1930) 

Primeiro organismo público de turismo, vinculado ao 
Departamento de Imprensa e Propaganda, fiscalizava 
atividades das agências de viagem. 

Decreto-lei nº 406 (04/05/1938) 
Previa no seu art. 59º, a venda de passagens aéreas, 
marítimas e terrestres. 

Decreto-lei 1.915 (27/09/1939) 
Buscava ampliar o significado do turismo para a 
administração pública federal. 

 
 
Decreto-lei nº 2.440 (23/07/1940) 

Primeiro diploma que versou sobre a organização de 
viagens coletivas de excursão, realizadas pelas agências 
de viagem e turismo e similares. Impôs um registro prévio 
junto aos órgãos do governo como condição para o 
funcionamento. 

 
Decreto-lei 44.863 (21/11/1958) 

Cria-se a Comissão Brasileira de Turismo 
(COMBRATUR) com funções de coordenação (atividades 
e estudos), supervisão, promoção e estímulo do turismo. 

 
Decreto-lei nº 48.126 (19/04/1960) 

Aprova o regulamento da COMBRATUR e apresenta as 
metas da companhia: coordenar, planejar e supervisionar 
a execução da política nacional de turismo. 

Lei nº 4.048 (20/12/1961) 
Reorganiza o Ministério da Indústria e Comércio e insere 
a Divisão de Turismo. 

Decreto nº 572 (02/02/1962) Extingue a COMBRATUR. 

Decreto-lei nº 55(18/11/1966) 
Cria o CNTur e a EMBRATUR, visando estabelecer 
diretrizes para a primeira Política Nacional de Turismo. 
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Fonte: Cruz (2000,2002); Fonseca (2005); Dias (2008); Fratucci (2008); Endres (2012). 

Resolução nº 71 (10/04/1969) 
Traz indicações para a elaboração do Plano Nacional de 
Turismo (Plantur). 

Decreto-lei 1.191 (1971) 
Cria o primeiro Fundo de Fomento do Turismo no Brasil 
(FUNGETUR), a partir do Decreto-lei nº 55/66. 

Decreto-lei nº 71.791 (1973) 
Dispõe sobre zonas prioritárias para o desenvolvimento 
do turismo. 

Resolução nº 64 do CNTur (1974) 
Define a prestação de serviços turísticos das agências 
transportadoras. 

Decreto-lei nº 1.376 (1974) 
Cria os fundos de investimentos: FINOR, FINAM e FISET. 
 

Portaria nº 3 (1976) 
O Departamento de Aviação Civil (DAC) autoriza voos de 
turismo doméstico, solicitados pela EMBRATUR. 

Decreto-lei nº 1.485 (25/10/1976) 
Trata de estímulos fiscais ao turismo estrangeiro no 
Brasil. 

Lei nº 6.513/77 
Dispõe sobre áreas especiais (áreas naturais) e locais de 
interesse turístico. 

Deliberação normativa nº 18 (1977) Regulamenta excursões. 

Megaprojetos turísticos (1970/1980) 
Institui um sistema de objetos que buscou facilitar a 
fluidez de pessoas e mercadorias. 
 

Ano de 1983 
Criam-se os planos: Brasil Turístico Individual (BTI) e 
Brasil Turístico em Grupo (BTG). 

 
 
Constituição Federal do Brasil (1988) 

Consta no I capítulo (Princípios gerais de ordem 
econômica), no título III (da ordem econômica e 
financeira), a menção do turismo pela primeira vez na 
história das instituições brasileiras, como fator de 
desenvolvimento social e econômico. 

 
Lei nº 8.181 (28/03/1991) 

Revoga o Decreto-lei nº 55/66, extingue o CNTur e 
reestrutura a EMBRATUR. 

Programa de Desenvolvimento do 
Turismo (PRODETUR/1991) 

Buscou sanar os enclaves de infraestrutura, iniciando 
pelo Nordeste do país. 

 
Decreto nº 448 (14/02/1992) 

Trata da regulamentação da Lei nº 8.181/91, que institui a 
finalidade da Política Nacional de Turismo. 

 
Plantur (1992) 

Instrumento de implementação da Política Nacional de 
Turismo, por meio de ações do poder público federal. 

Política Nacional de Municipalização 
do Turismo (1994) 

Início do processo de construção de uma diretriz política 
do turismo no país, com foco no município. 

 
1996 – Política Nacional de Turismo 

Continha cinco macroestratégias: implantação de 
infraestrutura, capacitação, modernização da legislação, 
descentralização da gestão e promoção do turismo. 

PROECOTUR (Final da década de 
1990) 

Construção de infraestrutura básica e financiamento de 
empreendimentos com foco na Amazônia 

Medida Provisória nº 103 (01/01/2003) 

Criação do Ministério do Turismo, visando: promover e 
divulgar o turismo nacional, planejar, coordenar, 
supervisar e avaliar planos, programas de incentivo ao 
turismo. 

Programa de Regionalização do 
Turismo (2004) 

Focando na região, se constitui como uma das principais 
políticas para o desenvolvimento do turismo brasileiro. 

Plano Nacional de Turismo: diretrizes, 
metas e programas (2003/2007) 

Novas diretrizes para consolidar o Brasil como um dos 
principais destinos turísticos mundiais. 

Plano Nacional de Turismo: uma 
viagem de Inclusão (2007-2010) 

Apresentou uma série de estratégias e medidas que 
buscavam estimular o mercado interno. 

65 Destinos indutores do turismo 
brasileiro. 

Objetiva dotar 65 destinos turísticos, de padrão 
internacional. 

Plano Nacional de Turismo (2010-
2016) 

Apresenta a regionalização como uma abordagem 
territorial e institucional para o planejamento. 
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Depreende-se da análise do Quadro 3, que a gestão do turismo no Brasil ao 

longo do tempo, sofreu impactos e influências de elementos e situações globais 

(crise fordista, globalização e competitividade), ao mesmo tempo em que sofreu 

intervenção de questões internas (falta de prioridade estatal, entendimento limitado 

do turismo, descontinuidade de gestão), justificando o resultado que se tem do 

turismo brasileiro na contemporaneidade. Uma atividade marcada por mitos frágeis, 

como a geração de emprego e renda, sempre fazendo alusão à movimentação 

econômica. 

 

3.1.1 Política e Planos  

 

Tendo exposto alguns dos principais detalhes das três décadas mais 

representativas da promoção do turismo no Brasil, ilustra-se a seguir, alguns dos 

desdobramentos políticos em torno deste cenário. Expõem-se as principais políticas 

de turismo, os principais programas, projetos e planos pensados pelo poder público 

para o setor no decorrer do tempo. 

 

(a) Política Nacional de Turismo (1996/1999) 

 

Depois de anos sem priorizar a necessidade de uma política pública para o 

setor do turismo, o Governo Federal, por meio do então rebatizado Instituto 

Brasileiro do Turismo (EMBRATUR), e do Ministério dos Esportes e do Turismo, 

organizou um instrumento legal, denominado de Política Nacional de Turismo, com 

vistas ao direcionamento das ações dos diversos agentes envolvidos no 

desenvolvimento turístico brasileiro. Essa política foi instituída entre os anos de 1996 

e 1999, em face do primeiro mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso. 

(FRATUCCI, 2008). 

As linhas de ação presentes nesse instrumento político pautavam-se em 

quatro macroestratégias: (1) ordenamento, desenvolvimento e promoção da 

atividade pela articulação entre governo e iniciativa privada; (2) qualificação 

profissional dos recursos humanos envolvidos no setor; (3) descentralização da 

gestão turística por intermédio do fortalecimento dos órgãos delegados estaduais, 

municipalização do turismo e terceirização das atividades para o setor privado; e (4) 
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implantação de infraestrutura básica e turística adequada às potencialidades 

regionais (CRUZ, 2000). 

Como uma das principais metas divulgadas pela PNT 1996/1999, consta a 

redução das desigualdades regionais, fato que reforça a leitura do turismo, como 

agente dinamizador da economia e, por isso, capaz de diminuir o hiato do 

desenvolvimento regional brasileiro.  

Por essa razão, ratifica-se a seleção das áreas do Nordeste, Centro-Oeste e 

Amazônia, como áreas prioritárias para receber os primeiros investimentos públicos, 

oriundos de uma política estruturada, uma vez que essas regiões careciam, de 

forma mais pontual, dessa promessa de redução das desigualdades. 

Fonseca (2005, p. 87-88) ainda acrescenta que a referida política foi 

estruturada com base em “23 programas específicos. Contudo, grande parte das 

ações planejadas acabou esbarrando na fragilidade e na falta de conexão entre a 

política de turismo com outras políticas setoriais. Dificultando o alcance de seu 

escopo maior”. 

Com isso, a PNT 1996/1999 não ultrapassou seu tempo de vigência. Desde 

seu término, 31 de dezembro de 1999, não houve novas publicações, em resposta 

ao realinhamento do Plano Plurianual de Ação (PRA) do Governo Federal, no ano 

2000 (CRUZ, 2000). 

 

(b) Plano Nacional de Turismo (2003-2007): diretrizes, metas e programas  

 

Devido à falta de continuidade da PNT que marcou a década de 1990, e a fim 

de captar um fluxo internacional, surge uma nova proposição, o Plano Nacional de 

Turismo, que veio concatenado com a criação do Mtur, no ano de 2003, em face de 

uma nova presidência, de Luís Inácio Lula da Silva.  

Todos os programas, projetos e ações que constituíram esse Plano tinham 

como argumento a ética e a sustentabilidade, obedecendo aos vetores: da redução 

das desigualdades regionais e sociais, da geração e distribuição de renda, da 

geração de emprego e ocupação, e da busca pelo equilíbrio da balança de 

pagamentos (BRASIL, 2003).  

Ratificando a forma estratégica pela qual o Plano Nacional de Turismo 

2003/2007 foi proposto, menciona-se, em conformidade com o Mtur (2003), os sete 
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macroprogramas que o formatavam, são eles: Gestão e relações institucionais, 

Fomento, Infraestrutura, Estruturação e Diversificação da Oferta Turística, Qualidade 

do Produto Turístico, Promoção e Apoio à Comercialização e Informações Turísticas. 

Todos esses macroprogramas são desdobramentos temáticos selecionados, 

de acordo com o seu potencial de contribuição para atingir as convenções baseadas 

nos fluxos internacionais. São compostos por um conjunto de programas e ações 

que visam intervir nos problemas e obstáculos que impedem o crescimento do 

turismo no Brasil. 

 

(c) Plano Nacional de Turismo (2007-2010): uma viagem de Inclusão 

 

Beneficiando-se dos dois mandatos consecutivos do Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, surge uma nova edição do PNT, fato que acabou favorecendo o 

prosseguimento das ações já iniciadas no passado. Por isso, a meta de consolidar o 

Brasil como um dos principais destinos turísticos mundiais, ainda se configurava 

como basilar. Contudo, a versão de 2007/2010 do referido Plano, avançava na 

perspectiva da expansão e fortalecimento do mercado interno, tentando direcionar a 

ênfase do planejamento estratégico turístico para uma interface mais social 

(BRASIL, 2007). 

A meta era impulsionar a transformação da atividade turística em um 

importante mecanismo de melhoria para o Brasil, e, simultaneamente, fazer do 

turismo um importante canal indutor de inclusão social. Segundo o Ministério do 

Turismo (2007), a inclusão mencionada poderia ser alcançada de duas formas: ou 

por meio da produção, criando novos postos de trabalho, ocupação e renda, ou por 

meio do consumo, diante da absorção de novos turistas no mercado interno. 

O PNT 2007/2010 apresentava como macroprogramas: Informação e estudos 

turísticos; Planejamento e gestão; Logística de transportes; Regionalização do 

turismo; Fomento à iniciativa privada; Infraestrutura pública; Qualificação dos 

equipamentos e serviços turísticos; Promoção e apoio à comercialização; Fortalecer 

o turismo interno e promover o turismo como fator de desenvolvimento regional 

(BRASIL, 2007). 

Buscava-se assegurar a possibilidade de viagem para aposentados, 

trabalhadores e estudantes, por meio de condições facilitadas. O investimento na 
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qualificação profissional e na geração de emprego e renda, assegurando melhores 

condições para a promoção do Brasil no exterior, são algumas das ações que 

estavam traçadas no PNT 2007/2010, propagado nesse período como um 

importante instrumento indutor do desenvolvimento e da inclusão social.  

Como uma das principais metas do PNT 2007-2010, tem-se a estruturação de 

65 destinos turísticos com padrão de qualidade internacional. Aqui, iniciava o uso 

mais enfático de critérios competitivos, nas estratégias do governo. Esse fato se 

desdobra no estudo dos destinos indutores do turismo do Brasil, que será melhor 

detalhado na seção que trata da gestão do turismo contemporâneo brasileiro 

(BRASIL, 2007). 

 

3.1.2 Programas e Projetos  

 

Apresentam-se, neste subtópico, os principais programas e projetos que 

fizeram parte da conjuntura pública do fomento ao turismo nacional. Não se objetiva 

alcançar uma totalidade dos respectivos instrumentos de gestão, antes, busca-se 

identificar e compreender os escopos daqueles que foram e/ou ainda são 

responsáveis pela dinâmica da atividade do turismo atual. 

 

(a) Megaprojetos turísticos  

 

A ideia basilar dos Megaprojetos era a de instituir um sistema de objetos que 

facilitasse a fluidez de pessoas e mercadorias, já prospectando para a 

internacionalização dos processos do turismo. As principais capitais nordestinas 

(Natal, Recife, Alagoas, Salvador e João Pessoa), entre a década de 1970 e 1980, 

passam então a ser entendidas como lugares estratégicos para iniciar o processo de 

expansão territorial do turismo, tanto por questões físicas (próximas ao litoral e 

dotadas de apelo turístico), quanto por questões estruturais, uma vez que 

concentrava-se nessas capitais, mesmo que deficiente, um processo urbanístico já 

iniciado. Fato que facilitava os desdobramentos de melhoria, além do serviço de 

apoio e complementar ao turismo. 

Para tanto, informa-se que os Megaprojetos turísticos instalados na região 

Nordeste do Brasil, apresentaram uma constituição fundamentalmente voltada para 

o setor hoteleiro, com o foco para a internacionalização dos serviços turísticos, e, 
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por essa razão, toda infraestrutura relacionada aos projetos apresentava um caráter 

adicional à própria infraestrutura de hospedagem que os demarcava. Daí aparece a 

“refratrariedade dos espaços apropriados por esses projetos relativamente ao seu 

entorno, a um uso que não o uso turístico” (CRUZ, 2000, p.135). 

Essa é a principal crítica que ecoou frente aos Megaprojetos. Ou seja, a forma 

como foi criado esse sistema de objetos, que visava facilitar os fluxos, acabou 

tornando esses espaços alheios ao contexto e à identidade local, fato que marcou 

todo processo de urbanização movido pelas políticas regionais de turismo no 

nordeste. Para Cruz (2000. p. 147), “Essa modernização [...] não é completa porque 

é social e espacialmente restrita. Embutida no espaço quase como um adereço, [...] 

limita-se a territórios eleitos e a objetos e fluxos pertinentes de outros lugares”. 

Alguns dos projetos que compuseram o Portfólio dos Megaprojetos turísticos 

do nordeste brasileiro foram: Projeto Parque das Dunas/Via Costeira (RN); Projeto 

Cabo Branco (PB); Projeto Linha Verde (BA) entre outros. Ainda é possível informar 

sobre os Megaprojetos que o papel do poder público nessa conjuntura transitou de 

idealizador, passando pelo empreendedorismo, a financiador dos empreendimentos 

(FONSECA, 2005). 

    Outro predicado que marca os Megaprojetos está nas obras de 

recuperação e preservação de seu patrimônio ambiental natural e histórico. Com 

isso, todos os projetos turísticos da região Nordeste tiveram de criar novas unidades 

de conservação e/ou responsabilizaram-se pela manutenção das já existentes, 

tornando-os espaços de visitação. O Parque Estadual das Dunas de Natal (RN) é 

um desses exemplos (CRUZ, 2000). 

 

(b) Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) 

 

Esse programa surge com a meta de sanar os enclaves de infraestrutura, que 

ainda impediam o Brasil de assumir um lugar competitivo frente à expansão do 

turismo, seja ele doméstico ou internacional, ainda elegendo o Nordeste brasileiro 

como primeira região que seria contemplada. Desse modo, a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) une-se com a EMBRATUR, e em 

novembro de 1991, cria o PRODETUR, que originalmente era nomeado de 

Programa de Desenvolvimento do Turismo. Atualmente, é reconhecido como 
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Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (BANCO DO NORDESTE, 

2005). 

Em sua primeira versão, sua composição conta com a parceria do governo 

federal, estados da federação, apresentando como principal financiador o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), e como órgão executor financeiro, o 

Banco do Nordeste (BNB) (FONSECA, 2005). 

Sua edição inicial apresentava quatro linhas de atuação, uma vez que havia o 

entendimento, por parte do Estado, de que se atuasse nessas interfaces, provocaria 

a inclusão dos destinos brasileiros no mercado internacional. São elas: melhoria dos 

acessos (rodovias, ferrovias e aéreo); saneamento básico (atuando como política 

urbana); capacitação profissional; e suporte institucional.  

Desse modo, os investimentos chegaram à quantia de aproximadamente US$ 

670,00 milhões, assim rateados: aeroportos (34%), saneamento básico (24%), 

transportes (12%), recuperação do patrimônio histórico (5%), desenvolvimento 

institucional (4%), preservação e proteção ambiental (3%) e outros (18%). Nota-se 

que não são contempladas pelo programa obras de infraestrutura turística, uma vez 

que a política de Megaprojetos já tinha priorizado essa demanda (BANCO DO 

NORDESTE, 2005; FONSECA, 2005). 

O referido programa antecipou em cinco anos a Política Nacional de Turismo, 

que logo o incorporou aos seus programas. Na sua concepção original, o 

PRODETUR apresentava uma transversalidade, de acordo com a região de 

atuação, assim a versão nordestina tinha como foco o sol, mar, entretenimento e 

lazer. A versão da Amazônia e do Centro-Oeste centrava-se em atividade de 

ecoturismo entre outros exemplos.  

Somado a isso, o programa no Nordeste buscava aperfeiçoar as condições 

das infraestruturas básicas. No Sul do Brasil, norteava-se para as demandas com o 

financiamento de infraestruturas turísticas de modo geral, uma vez que a condição 

urbana já estava encaminhada, quando comparada com a da região nordestina 

(FONSECA, 2005). 

Ainda diante da exposição dos campos de atuação do PRODETUR/NE, é 

possível notar o exato, e equivocado momento, em que a política de turismo, 

desempenha o escopo de uma política urbana. Fica nítida a intenção de facilitar a 

fluidez de pessoas e mercadorias, em virtude de a maior remessa da verba do 
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programa se destinar aos oito nordestinos. “A internacionalização dos aeroportos é 

intencional, com base no projeto de urbanização do litoral nordestino para o turismo, 

acampados pelas políticas regionais para a atividade” (CRUZ, 2000, p. 132). 

A política de Megaprojetos (1980) e o PRODETUR (1990) também trazem 

como novidade a criação planejada de polos turísticos, a saber: Linha Verde (BA), 

Costa do Sol Poente (CE), Costa Dourada (Municípios do Cabo-PE e Paripueira-Al), 

como também o fomento de corredores turísticos (CRUZ, 2002; FONSECA, 2005). 

 

(c)  Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) 

 

A gestão pública do turismo brasileiro se reestrutura mais uma vez, após o 

episódio que trata do impeachment do Presidente Collor e a consequente posse do 

presidente Itamar Franco, no ano de 1993.  Assim, por meio de um trabalho conjunto 

entre a Secretaria Nacional de Turismo e o Ministério da Indústria, Comércio e 

Turismo, formata-se uma nova possibilidade de gestão do turismo, denominada de 

Plano Nacional de Turismo (Plantur), e o principal produto gerado por meio dessas 

novas diretrizes foi o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), 

que somente viria a ser plenamente implantado durante o mandato presidencial de 

Fernando Henrique Cardoso (FRATUCCI, 2008). 

Desse modo, o PNMT surge por meio da Portaria nº 130, em 30 de março de 

1994, com a meta de partilhar a gestão pública do turismo em nível municipal. 

Tratou-se de uma política de escopo menor, pensada ante a visão de um Estado 

Neoliberal, que delegou aos municípios brasileiros, “a responsabilidade de condição 

e implementação da atividade turística local, por meio do uso do planejamento 

participativo” (FONSECA, 2005, p. 91). 

De acordo com Endres (2012), o programa apresentava como objetivos 

basilares: dotar os municípios brasileiros com apelo turístico, de condições técnicas 

e organizacionais para promover o desenvolvimento da atividade turística, e 

principalmente, descentralizar as ações de planejamento, agregando o município 

como um todo, na difusão das técnicas do planejamento turístico, de forma a 

prepararem, com certa autonomia, seus próprios planos de desenvolvimento. 

Ainda conforme a autora, as ações intervencionistas do PNMT contaram com 

a realização de três fases de oficinas, a fim de: sensibilizar para o turismo, enquanto 
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atividade econômica; organizar os agentes do turismo, e por fim, elaborar um plano 

municipal de desenvolvimento do turismo, com um viés mais horizontal. Para isso, 

utilizou-se uma metodologia participativa alemã chamada de o ZOPP (planejamento 

de projetos orientados por objetivos) e contou-se com a consultoria da Organização 

Mundial de Turismo (OMT), orientando o planejamento da atividade turística que 

seria realizado em âmbito municipal. 

Considera-se que havia certo ineditismo no PNMT, pautado na ideia de 

capacitar os municípios do Brasil para assumirem políticas e ações voltadas para o 

turismo. É a partir desse ponto da história do turismo brasileiro que a participação 

torna-se uma palavra de ordem, ao menos presente no campo das proposições, 

sendo até hoje largamente citada em outras políticas atuais. De acordo com Endres 

(2012. p. 64), “a principal função do programa era assegurar, a partir de sua 

implementação no nível local, uma nova governança a partir da atuação conjunta de 

vários grupos de interesses, como órgãos governamentais, empresários, 

associações e comunidade”. 

Entende-se que tal ideia teria sido mais bem-sucedida se os municípios 

brasileiros não se encontrassem sucateados e dotados de agudas desigualdades, 

fator que proporcionou o insucesso da política. Nota-se que existiam dificuldades 

com relação à quantidade e à qualidade de estrutura física e técnica nos municípios 

abarcados, além de frágeis questões entre os princípios de governança e as 

realidades locais (FONSECA, 2005).  

Assim, o programa tornou-se ineficaz, uma vez que a referida metodologia já 

tinha sido adaptada à realidade brasileira, não conseguindo resultados efetivos. 

Somado a essa fragilidade, cita-se: limitações financeiras dos próprios municípios, 

da forma como a política partidária ocorre no país, sem envolvimento com causas 

coletivas e, por fim, pelas particularidades culturais do Brasil (CRUZ, 2000).  

Esse fato comprova que a transposição de modelos não é viável e não se 

consolida positivamente, como uma meta estratégica, justamente por conta das 

diferenças físicas e socioculturais nos territórios. 

 

(d) Programas de Ecoturismo para a Amazônia Legal (Proecotur)  

 

Marcando o final da década de 1990, surge o Proecotur, que também previa a 

construção de infraestrutura básica para o turismo, como também o financiamento 
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de empreendimentos turísticos, agora centralizados no produto Amazônia. 

Originalmente, apareceu como resultado do desempenho conjunto do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), do Ministério do Planejamento, da Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) (ENDRES, 2012). 

Similar aos outros programas, o Proecotur visava possibilitar uma 

infraestrutura específica que pudesse ajudar no desenvolvimento do turismo. Ele 

resgata a metodologia de polos, denominados de polos de ecoturismo, e a combina 

com a metodologia de oficinas utilizadas durante o PNMT. “Assim, cada um dos 

estados da Amazônia Legal deveria selecionar, através de critérios técnicos, seus 

polos e neste propiciar as condições necessárias para o desenvolvimento do 

ecoturismo através de planejamento, assistência técnica e capacitação” (ENDRES, 

2012, p. 81). 

Diante desse agrupamento de programas e projetos que fizeram parte da 

história da materialidade do turismo no Brasil, ainda é possível citar o Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil (2004) e o Projeto Gestão dos 65 

Destinos Indutores do Turismo Regional (2007). No entanto, os detalhes e as 

impressões acerca desses dois instrumentos constam no tópico que trata da gestão 

contemporânea do turismo, uma vez que, como já foi mencionado, ambos ainda 

repercutem no cenário contemporâneo do turismo brasileiro. 

3.2 Turismo no Brasil: cenários contemporâneos, críticas e projeções  

Após a análise da conjuntura histórica que marcou a instituição do turismo 

brasileiro, empenha-se, a partir deste ponto, na apreciação de como a atividade 

turística se materializa na contemporaneidade no cenário nacional. A rigor, busca-se 

verificar a forma como se organiza administrativamente, o modelo de gestão e os 

processos gerenciais utilizados, a maneira como estrutura sua oferta turística, 

examinando seus principais instrumentos políticos em execução, assim como 

verificando seus principais portfólios e origem dos fluxos turísticos. Para além disso, 

busca-se aludir sobre os impactos econômicos gerados na economia brasileira, 

entre outras nuances. Em resumo, objetiva-se examinar os cenários atuais e as 

possíveis projeções para o turismo no Brasil. 
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3.2.1 A organização administrativa  

 

A atual organização administrativa do turismo brasileiro reflete diretamente no 

modelo gerencial que foi pensado para agenciar a atividade desde a criação do Mtur 

(2003). Descentralização de ações e participação dos agentes, são apresentados 

como vetores para o momento de hierarquizar a ordenação jurídico-administrativa do 

turismo no Brasil. Por conseguinte, abaixo tem-se a exposição dos componentes e 

dos fatos mais expressivos dessa composição, enfatizando suas principais 

atribuições e relações dentro do SNT.  

 

(a) Ministério do Turismo (Mtur) 

 

Criado em 2003, durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva, e como 

resposta a uma antiga reivindicação do setor turístico, o Mtur recebe a função de 

conduzir as políticas públicas voltadas ao turismo, fundando-se no modelo de gestão 

descentralizada. Entende o turismo como uma atividade econômica, com 

desempenho relevante na geração de empregos e divisas, podendo incentivar, a 

partir disso, a inclusão social. De acordo com Cruz (2002, p. 34), 

 

Do ponto de vista administrativo, o turismo no Brasil se organiza a partir do 
órgão máximo que é o Ministério do turismo. Pensando nas escalas 
estadual e municipal, o turismo está [...] subordinado a Secretarias de 
Esportes e Turismo, Secretarias de Indústria e de Comércio ou Secretarias 
de Cultura. 
 
 

Segundo o Mtur (2015), suas principais ações são: conhecer o turista que 

vem ao Brasil, e, como consequência, avaliar o mercado e o território, estimulando o 

desenvolvimento da atividade turística, por meio da estruturação de destinos 

turísticos, regulamentando e qualificando os serviços turísticos prestados, baseado 

em uma gestão descentralizada, composta por parcerias e participação social.  

Expõe-se na sequência a Figura 1, o organograma atualizado do Mtur, no 

qual se pode observar como o referido Ministério organiza-se em relação a suas 

atribuições atuais. 
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Figura 1: Organograma do Ministério do Turismo do Brasil. 

 
 Fonte: Ministério do Turismo (2016). 

 

 

Observa-se, na Figura 1, que o referido Ministério acaba se desmembrando 

em diversificados setores, já sinalizando certo alinhamento com o modelo de gestão 

do turismo que visa descentralizar as ações. Constata-se que a estrutura do Mtur é 

composta por órgãos de assistência direta ao ministro, além de outros órgãos de 

caráter específico. Destacam-se como maior relevância, dentro do campo de 

gerenciamento estratégico do turismo no Brasil, EMBRATUR, CNT, CIFAT, 

Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo e Secretaria Nacional de 

Qualificação e Promoção do Turismo. 

A partir de criação do Mtur, o poder público legitima a representação do 

turismo no Brasil, e o setor passa a ter todas as prerrogativas ministeriais, 

possibilitando ao turismo um campo mais expressivo de possibilidades. Na Tabela 4, 

verifica-se um levantamento que trata da evolução do orçamento destinado ao Mtur, 

conforme o investimento dedicado para os planos e projetos de turismo no país. 
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Tabela 4: Evolução do orçamento do Ministério do Turismo (em R$ milhões) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ministério do Turismo (2013, p. 24). 

 

Sobre esses dados referentes ao orçamento do Mtur, é possível verificar uma 

variação significativa da verba destinada ao turismo no Brasil, por parte da gestão 

pública, o que indica uma frágil continuidade política e ainda, uma carência de 

expressividade do turismo, enquanto pasta e campo de atuação estatal.  

 

(b) Conselho Nacional de Turismo 

 

É um órgão colegiado que auxilia o ministro, no momento da formulação, e 

posterior aplicação da Política Nacional de Turismo, Planos e Programas. Foi 

instituído por meio do Decreto nº 6.705, de 19 de dezembro de 2008. Atualmente, o 

CNTur é composto por 70 conselheiros de instituições públicas e entidades privadas 

do setor em âmbito nacional (BRASIL, 2015). 

O CNTur configura-se como um espaço que congrega os representantes 

nacionais de entidades públicas e privadas, os quais se encontram em Brasília, de 

forma programada, para debater o turismo, compondo uma rede política. Por essa 

razão, é considerado como um espaço de caráter constitutivamente híbrido 

(BRANDÃO, 2010). 

O conselho ainda conta com uma coordenação-geral, representada por 

agentes do governo federal e dos diversos segmentos do turismo. Verifica-se, 

também, a presença de nove câmaras temáticas constituintes: de financiamento e 

investimento; de infraestrutura; de legislação; de negociações internacionais de 

ANO AUTORIZADO EMPENHADO 

2003 134,9 126,8 

2004 360,3 357,9 

2005 717,6 713,5 

2006 1.410,4 1.406,6 

2007 1.757,5 1.736,2 

2008 2.321,4 2.311,1 

2009 2.480,1 2.441,4 

2010 2.282,1 2.115,1 

2011 1.290,8 1.251,2 

2012 1.203,6 1.181,2 

2013 1.426 52,9 
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serviços turísticos; de promoção e apoio à comercialização; de qualificação 

profissional; de regionalização; de segmentação e de turismo sustentável e infância. 

Todas elas buscam identificar e debater assuntos específicos, sendo capazes de 

gerar rebatimentos na proposição da Política Nacional do Turismo (BRASIL, 2015). 

 

(c) Instituto Brasileiro de Turismo 

 

 

O Instituto Brasileiro de Turismo, popularmente conhecido como EMBRATUR, 

configura-se como uma autarquia especial, criada em 18 de novembro de 1966 e 

concatenada ao Mtur, tendo por finalidade apoiar a formulação e coordenar a 

implementação da Política Nacional de Turismo, como fator de desenvolvimento 

social e econômico, cabendo-lhe, ainda, a promoção, o marketing e o apoio à 

comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior 

(BRASIL, 2015). 

Desde sua instituição, suas ações concentram-se na promoção, no marketing 

e no apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros 

no exterior, por meio do suporte de quatro departamentos: Diretoria de 

Administração e Finanças; Diretoria de Mercados Internacionais; Diretoria de 

Produtos e Destinos; e Diretoria de Marketing e Assessoria de Comunicação 

(BRASIL, 2014). 

Ao ser transformado de Empresa para Instituto, dedicou-se ao Projeto Turis, 

primeiro esforço em sua nova missão, de viés relacionado ao ordenamento 

territorial, que obedecia à resolução do CNTur. O citado projeto é considerado como 

o primeiro exercício de planejamento turístico de abordagem físico-territorial no país, 

uma vez que “objetivava simultaneamente, ordenar o território do litoral Rio-Santos e 

capacitar os técnicos brasileiros nas metodologias mais modernas de planejamento 

turístico, praticadas na Europa” (FRATUCCI, 2008, p. 150). 

Por fim, reforça-se que a missão da autarquia está relacionada com as ações 

de promoção do Brasil como destino turístico no exterior, visando aumentar a 

entrada de divisas e visitantes, colaborando para o desenvolvimento econômico e 

social do país (BRASIL, 2015). 
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(d) Comitê Interministerial de Facilitação Turística (Cifat)  

 

Criado em 17 de setembro de 2008, por meio da Lei Geral do Turismo, busca 

articulação com o PNT e com as demais políticas públicas setoriais, de nível federal, 

além de inserir o turismo nos programas, projetos e ações oriundas das distintas 

áreas do governo federal, estimulando a geração de emprego e renda. Esse comitê 

também incentiva a criação de linhas de crédito e financiamento específicos para o 

setor turístico, promovendo a formação e a qualificação da mão de obra, além de 

estimular a redução de exigências para o ingresso de turistas no país (BRASIL, 

2015). 

 

(e) Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo 

 

 Com fundação datada de 07 de novembro de 2000, o referido Fórum é um 

colegiado composto pelos secretários estaduais de turismo e/ou presidentes de 

órgãos estaduais de turismo. É um canal que visa à ampla participação nas ações 

do executivo estadual, formando um bloco de expressão técnica e política. Sua 

atuação é atrelada ao CNTur, assessorando o Mtur, no momento de elaboração e 

implantação do PNT, além de ajudar no debate dos principais programas e projetos 

do turismo brasileiro (BRASIL, 2015). 

 Sob a coordenação do Mtur, faz parte do chamado “Núcleo Estratégico do 

Turismo”, o qual é formado pelo Mtur, CNTur e FORNATUR. Suas reuniões são 

mensais, com locais itinerantes. O presidente tem assento no Conselho de Turismo, 

e seus secretários e dirigentes estaduais de turismo presidem os fóruns e conselhos 

estaduais de turismo. Somado a isso, o Fórum tem representantes em todas as 

câmaras temáticas do CNTur (BRASIL, 2015). 

 Agregando os espaços de decisão já citados, é possível localizar também 

algumas instâncias de apelo mais popular, que embora não estejam presentes como 

componentes ilustráveis do organograma do Mtur, estão imersas nos processos que 

circulam por ele. Todavia, não se quer dizer com isso, que sua participação já 

atende e cumpre com todos os requisitos requeridos e planejados. Essas instâncias 

populares, mesmo em face de alguns avanços, ainda vislumbram a abertura de um 

diálogo mais proativo com as lideranças dos altos cargos gerenciais.  
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(f) Instâncias de Governança Macrorregionais 

 

Conhecidas também como Agências de desenvolvimento do turismo das 

macrorregiões constituem-se como órgãos colegiados onde o setor público, iniciativa 

privada e sociedade civil organizada podem se inserir. Apresenta como objetivo 

principal, a gestão do desenvolvimento do turismo em áreas de abrangência 

macrorregional, que extrapolam os limites territoriais dos estados do país, buscando 

um desenvolvimento compartilhado, em busca do favorecimento da integração do 

setor, por meio da troca de experiências, informações e expertises (BRASIL, 2015). 

 

(g) Instância de Governança Regional  

 

É a organização que tem como participantes o poder público e os atores 

privados dos municípios que compõem as regiões turísticas. Surge a fim de 

horizontalizar as ações promovidas pela coordenação do Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, no âmbito regional. Assumem uma 

estrutura e caráter jurídico diferenciado, sob a forma de Fóruns, Conselhos, 

Associações, Comitês e Consórcios, os quais visam estimular a participação dos 

demais agentes, para com as ações do turismo do Brasil (BRASIL, 2015). 

 

(h) Outros Espaços Participativos 

 

Aqui se agrupam alguns dos diferentes modelos e concepções de espaços 

participativos, em torno da atividade turística, que foram surgindo pelo país, diante 

da proposta descentralização do turismo. Apresentam-se, assim, os Polos de 

turismo, os Conselhos estaduais e os Grupos gestores. Ressalta-se que estes 

espaços foram constituídos em períodos distintos, e como reflexos de políticas 

públicas diversas. Contudo, o critério que os unifica neste tópico é a sinergia que 

apresentam entre si, uma vez que são componentes de um mesmo sistema. São 

vistos como reais possibilidades de efetivar uma gestão turística no Brasil, baseada 

nas particularidades e subjetividades do território nacional.  
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 Polos de turismo 

 

Na busca por um desenvolvimento participativo e colaborativo, estabelecendo 

a regionalização e a descentralização como parâmetros basilares, encontra-se a 

formação de polos turísticos, motivada pela identificação de áreas que apresentam 

vocações semelhantes do ponto de vista dos atrativos turísticos (reais e potenciais). 

Esse modelo tem exemplos por todo o Brasil, mas os polos que se espacializam na 

região do Nordeste brasileiro, nos estados de Minas gerais e Espírito Santo, contam 

com um destaque diferenciado. 

O processo de constituição desses polos turísticos caracteriza-se por um 

enfoque no planejamento estratégico. Por meio dessa organização em polos, os 

destinos passam a ser trabalhados por meio das parcerias firmadas, com uso dos 

princípios do desenvolvimento sustentável e com investimentos nas áreas de 

capacitação profissional e empresarial, do financiamento em infraestrutura pública, 

por meio de diversas possibilidades políticas. Cabe ressaltar que essa forma de 

organização polarizada dos municípios, se coaduna com as ações do 

PRODETUR/NE, do PNMT e do PRT. 

Considerando as políticas citadas, os primeiros polos criados a partir desse 

processo foram: Costa dos Corais (AL); Descobrimento (BA); Chapada Diamantina 

(BA); Litoral Sul (BA); Salvador e Entorno (BA); Costa do Sol (CE); Capixaba do 

Verde e das Águas (ES); São Luís e Entorno (MA); Vale do Jequitinhonha (MG); 

Costa das Piscinas (PB); Costa dos Arrecifes (PE); Costa do Delta (PI); Costa das 

Dunas (RN) e Costa dos Coqueirais (SE) (BANCO DO NORDESTE, 2005). 

Devido ao êxito inicial, a ideia de formação dos polos turísticos foi se 

desdobrando em outras experiências, motivada pela necessidade de habilitar os 

municípios, de um mínimo de representação, com vistas a receber os investimentos, 

nacionais e internacionais, que estavam a reboque de uma maior organização dos 

destinos e agentes envolvidos no turismo (BANCO DO NORDESTE, 2005). 

Para exemplificar esse contexto, observa-se o caso do Rio Grande do Norte, 

que, diante da ação conjunta entre o Governo do estado com a Secretaria de 

turismo estadual, fomentou cinco polos, cada qual abarcando vários municípios. 

Desse modo, foram definidos cinco polos para o turismo potiguar, a saber: Costa 

das Dunas (principal polo em nível de articulação e recebimento de investimentos), 

Seridó, Costa Branca, Serrano, e Agreste-Trairi. Os polos diferenciam-se com 
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relação aos fatores do clima, cultura, atividades econômicas, lugares de visitação, 

entre outros. 

No entanto, o que determina a inserção de cada município em determinado 

polo são as suas similaridades. É notória a analogia criada entre a definição das 

características de cada polo do turismo potiguar com as regiões geográficas do 

estado. Dos 167 municípios potiguares, 80 foram considerados de apelo turístico e 

estão distribuídos entre os cinco polos turísticos. 

Ainda conforme o Banco do Nordeste (2005), a adequação territorial com 

base em polos tinha como objetivo principal promover ações integradas que 

permitissem a aplicação de recursos públicos de forma eficiente, desencadeando 

com isso, um processo de desenvolvimento econômico e social. 

 

 Conselhos de turismo 

 

Atrelados e consequência do desenvolvimento dos polos supracitados, surge 

à estratégia que indicava que para cada polo deveria ser constituído um Conselho, 

com vistas a potencializar o desenvolvimento das localidades, através da integração 

das ações do governo federal, alinhando-as com as políticas públicas estaduais, 

municipais e com a sociedade em geral (BANCO DO NORDESTE, 2005). 

Assim, nota-se que a experiência que constituiu os polos turísticos acabou 

repercutindo na criação dos Conselhos gestores, com a missão de intermediar e/ou 

acompanhar o debate em torno da promoção dos próprios polos.  

Revela-se mais uma oportunidade, alinhada com a política nacional, na 

medida em que a estratégia de planejamento buscava ultrapassar os moldes 

tradicionais, estimulando o engajamento da sociedade na definição de metas. Assim, 

os polos de turismo ganham operacionalidade por meio de seus Conselhos, que 

agregam a mesma rede de alianças os agentes envolvidos com a atividade turística 

em nível de mesorregião (BANCO DO NORDESTE, 2005). 

Desse modo, cada polo passa a apresentar seu próprio conselho, a saber: 

Conselho do Polo Costa dos Coqueirais (SE); Conselho do Polo Costa das Dunas 

(RN); Conselho do Polo Costa do Delta (PI); Conselho do Polo Costa dos Arrecifes 

(PE); Conselho do Polo Costa das Piscinas (PB); Conselho do Polo Vale do 

Jequitinhonha (MG); Conselho do Polo São Luís e Entorno (MA); Conselho do Polo 
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Capixaba do Verde e das Águas (ES); Conselho do Polo Costa do Sol (CE); 

Conselho do Polo Litoral Sul (BA); Conselho do Polo Salvador e Entorno (BA); 

Conselho do Polo Chapada Diamantina (BA); Conselho do Polo do Descobrimento 

(BA) e Conselho do Polo Costa dos Corais (AL) (BANCO DO NORDESTE, 2005). 

São entidades de características propositivas, consultivas e mobilizadoras, 

em busca da integração das instituições que formam a cadeia produtiva do turismo. 

Funcionam como canais de comunicação e alinhamento entre estados, municípios e 

a instância federal. Visam colocar em prática as premissas que circundam a 

proposição de uma gestão descentralizada, permitindo que agentes públicos e 

privados participem da elaboração, implantação e monitoramento da PNT, por meio 

dos programas e ações do setor. Caracteriza-se também pela sua composição em 

tríade, Poder público (Estado), Setor Privado (Mercado) e o Terceiro setor 

(Universidades) (ENDRES, 2012). 

 

 Grupos Gestores 

 

Com relação aos Grupos gestores, estes aparecem em cena a partir do 

Projeto dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional, elaborado pelo Ministério do 

Turismo, Instituto Marca Brasil, SEBRAE Nacional e Fundação Getúlio Vargas, e 

demonstrando alinhamento com a meta proposta pelo PNT 2007-2010 de “Estruturar 

65 destinos turísticos com padrão de qualidade internacional” (BRASIL, 2007. p. 52). 

Os Grupos gestores operam de forma similar aos Conselhos, visando inserir na 

pauta da gestão do turismo, questões e resoluções que busquem um resultado 

descentralizado, participativo e de alcance coletivo. 

Para além do que já foi destacado, observa-se a ausência da discussão sobre 

a Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo e a Secretaria Nacional de 

Qualificação e Promoção do Turismo, ambas presentes na Figura 1. As referidas 

secretarias foram recém-criadas, em face do novo governo, pós-impeachment da 

Presidenta Dilma Rousseff, e por essa razão estão ainda estruturando suas 

atuações, e por isso disponibilizam poucas informações. 

O que se pode adiantar, de acordo com as informações do Mtur (2016), é que 

a Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo (SNET) está encarregada de 

ordenar o turismo, por meio da implantação de infraestrutura turística. Somado a 

isso, também busca otimizar o cenário jurídico para o ordenamento e 
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desenvolvimento das regiões turísticas, atraindo investidores e articulando linhas de 

crédito para a atividade. 

De modo similar, a Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do 

Turismo (SNQPT), vivencia o mesmo contexto, mas com responsabilidades voltadas 

para a formalização e qualificação de profissionais e de prestadores de serviços 

turísticos. Sua atuação direciona-se para o incentivo ao turismo responsável e, de 

igual modo, para a promoção e apoio à comercialização dos destinos e produtos 

turísticos brasileiros, em âmbito nacional. 

 

3.2.2 O modelo de gestão e seus elementos gerenciais 

  

Sabe-se que a ênfase econômica vem norteando a gestão do turismo no 

Brasil no decorrer da história, tornando-se parâmetro para diversas ações estatais, 

mesmo diante de expressivas críticas de estudiosos e pesquisadores do turismo e 

de outras áreas.  

Contudo, mesmo a passos lentos e ainda sem a expressão prática efetiva, 

parece que a interface econômica começa dividir a atenção com questões de cunho 

mais social, muito devido ao apelo de inúmeros agentes, pelo avanço da proposta 

que associa o turismo como ferramenta de alcance de um desenvolvimento local.  

Na percepção de Endres (2012, p. 28), questões mais inclusivas como 

“participação, colaboração, descentralização, regionalização e interiorização”, 

começam a transitar nos processos que norteiam a forma como o modelo de gestão 

e de fomento de políticas públicas de promoção do turismo irá operar. A autora 

acrescenta que essa percepção vem se configurando, principalmente, nas duas 

últimas décadas.  

Na contemporaneidade, é visível que a maneira de pensar o turismo no Brasil 

assumiu uma postura mais organizada, quando comparada à gênese da sua gestão, 

enquanto setor público do país.  

O modelo gestor atual faz menção à descentralização de ações (coordenação 

e planejamento) como uma de suas prioridades. Isso indica que a escolha pela 

gestão descentralizada se deve à possibilidade de proporcionar a adição de 

esforços, recursos e talentos em função da atividade turística, envolvendo 
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instituições públicas e privadas, vinculadas ao setor em todo o país. Com isso, a 

proposta da descentralização acaba sendo vista como: 

 

Um processo de transferências sucessivas, pelo qual a capacidade de 
decisão e de recursos perpassa gradativamente os escalões 
governamentais e chega até a base, podendo ocorrer de maneiras 
diferentes, e isso depende do grau de articulação e maturidade dos atores 
sociais. É uma tarefa complexa da construção da democracia e requer 
mudanças de concepções de gestão não só dos agentes públicos, mas do 
próprio cidadão, rompendo uma tradição de imposição das ações do estado 
e do não reconhecimento como agente atuante na política (BRASIL, 2015. 
p. 60). 
 
 

O pensamento de gerir o turismo brasileiro de forma mais ampla e 

abrangente, também está citado no PNT 2013/2016, o qual agrega diversas 

interfaces da gestão pública e privada, fomentando ambientes de reflexão e debate, 

com o objetivo de definir diretrizes para o desenvolvimento e a gestão da atividade 

nas diversas escalas territoriais do país. Assim, visa abarcar todos os setores e 

agentes representativos do turismo, legitimando e subsidiando a ação ministerial e 

de suas parcerias por todo território nacional (BRASIL, 2015). 

Sobre essa proposta de participação ampla, ainda compete ser destacado 

que ela é de responsabilidade das esferas subnacionais e locais, uma vez que são 

essas instâncias que efetivam na prática os processos sinalizados pelas esferas 

nacionais e supranacionais. Logo, a forma de ação e atuação do poder público local 

é primordial para se atingir a excelência e a qualidade do produto turístico 

(ENDRES, 2012). 

Para facilitar o entendimento sobre essa intenção, que tenta direcionar os 

caminhos da gestão do turismo brasileiro para a participação e descentralização das 

ações, até então inédita no Brasil, verifica-se, na Figura 2, a maneira como cada 

setor estratégico do turismo está representada, diante dessa nova forma de pensar 

proposta pelo Mtur. 
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Figura 2: Modelo da Gestão Descentralizada do Brasil 

 

         Fonte: Adaptado do Ministério do Turismo (BRASIL, 2015, p. 60). 

 

Observa-se, diante da forma como a gestão está estruturada, que ela se 

posiciona a favor de uma rede de inúmeras relações ao redor do turismo, 

envolvendo vários agentes (poder público nas três esferas de Governo, iniciativa 

privada, terceiro setor e população local).  

Nota-se uma articulação, por toda cadeia de relacionamento do turismo, e 

essa conjuntura acaba solicitando uma melhor estruturação pública da atividade, 

forçando o Governo a reestruturar-se administrativamente, diante da formulação do 

PNT 2003/2007, que só veio ser sancionada no ano de 2008, paralelo com a Lei do 

Turismo (nº 11.771) (BRASIL, 2015). 

Sobre a Lei do Turismo nº 11.771, é permitido dizer que ela configurou-se 

como uma referência para a gestão pública do setor, uma vez que definiu 

competências e responsabilidades do poder público e da cadeia produtiva do 

turismo, e, de igual modo, colaborou para a instituição do Sistema Nacional de 

Turismo (SNT), que é composto por um núcleo nacional estratégico formado pelo 

Mtur, CNT, Fornatur,  

 [...] e por uma rede de gestão descentralizada composta pelas instâncias 
de governança macrorregionais, órgãos estaduais de turismo, Fóruns e 
Conselhos estaduais de turismo, as instâncias de governança regionais, os 
órgãos municipais de turismo e os colegiados municipais de turismo 
(BRASIL, 2015, p. 65). 

 

Com efeito, a partir dessa definição específica para cada esfera de governo, 

inicia-se a formação paralela de espaços participativos, em resposta aos novos 
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arranjos institucionais e à prática descentralizada. Já é possível verificar tentativas 

de participação desde o PNMT, o PRODETUR, até chegar aos programas mais 

atuais, como o PRT e o Projeto de Gestão dos 65 Destinos Indutores. 

Outra característica que complementa esse novo modo de gerenciar o turismo 

no Brasil é o uso da paisagem como recurso competitivo para diferenciar lugares. “A 

identificação e caracterização de cada região quase sempre se iniciam pelo estudo 

dos seus aspectos naturais e culturais, buscando os elementos que possam justificar 

a sua unidade [...] e, até mesmo, definir suas designações” (FRATUCCI, 2008. p. 

114). Assim, todo processo gestor inicia pautado na potencialização econômica dos 

recursos naturais e/ou culturais de cada localidade. 

 

3.2.3 A atual estruturação da oferta turística brasileira 

 

Face aos desafios propostos e contidos nas políticas e planos de turismo, 

entende-se que estruturar a oferta turística brasileira acaba se constituindo como um 

dos maiores desafios para a gestão da atividade, uma vez que, paralelo à dimensão 

continental, está a diversidade disposta por todo território nacional. Azevedo (2014, 

p.185) sinaliza alguns parâmetros importantes para o momento de estruturação do 

turismo: 

O planejamento do turismo bem como de toda e qualquer atividade que 
apresenta forte capacidade de transformação espacial, deveria via de regra 
apropriar-se do conhecimento produzido sobre os lugares e regiões, 
respeitando os valores, os saberes e as culturas, buscando conhecer a 
condição social de cada comunidade [...] A partir do exposto, conclui-se que 
o planejamento regional do turismo requer a atenção, por parte de todos os 
envolvidos na construção dos projetos com esse intento, sobretudo nos 
interesses da coletividade, o que requer a superação dos interesses 
individuais e privados. 

 

Sabendo disso, em função de já ter apresentado a atual disposição 

administrativa e o modelo de gestão por ela utilizado, destaca-se aqui a forma como 

esse gerenciamento vem organizando a oferta turística contemporânea, visando 

promover o destino Brasil e captar maiores fluxos de turistas.  

De acordo com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2013), a estruturação do 

turismo no Brasil vem sendo operacionalizada diante do recorte regional. Sendo 

assim, segue a exposição e o exame dos principais instrumentos e programas que, 
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na atualidade, dão suporte a toda constituição estratégica do produto turístico 

brasileiro.  

 

(a) Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil  

 

O PRT se configura como uma política pública, de âmbito territorial, que se 

tornou referência central para a gestão pública do turismo no Brasil desde sua 

criação, em abril de 2004. Na opinião de Azevedo (2014, p.181), o PRT é uma 

política que envolve: 

Um conjunto de projetos e ações relacionadas ao planejamento e à gestão 
das regiões turísticas nas vinte e sete unidades da federação. As principais 
ações do PRT são: o inventário da oferta turística, o planejamento e a 
gestão regional do turismo, a estruturação e a gestão dos 65 destinos 
indutores, a criação dos roteiros turísticos e a gestão das instâncias de 

governanças regionais. 

 
Em seu escopo é possível constatar indicações para que a esfera 

governamental, o setor privado e a sociedade (representada pelas instituições de 

ensino e do terceiro setor) trabalhem de forma coletiva, com vistas a implantar 

políticas públicas que incentivem o desenvolvimento do turismo sustentável em base 

local (BRASIL, 2004). 

A ótica inicial que mobilizou o esforço estatal em ponderar, sobre o uso 

estratégico das subjetividades dos lugares, antes de avançar com as proposições 

pragmáticas, conforme o Ministério do Turismo (2013, p. 11-14), iniciou pelo 

entendimento da multiplicidade que existe no Brasil: 

 

Devido suas dimensões, o país não admite um olhar geral, que não interage 
com as diferenças. Tal percepção é determinante para a estruturação do 
destino turístico, componente da política pública de ordenamento territorial e 
da interiorização do desenvolvimento, consolidando destinos e regiões 
estratégicos. É esse o caminho adotado pela Política de Regionalização do 
Turismo.  
 
 

Surge com isso a percepção de fortificar os agentes representantes dos 

diversos setores da cadeia produtiva do turismo (público, privado e sociedade civil 

organizada), fazendo uso da partilha de conceitos, princípios e valores, garantindo a 

governabilidade. Nota-se que a participação se constituiu como a principal mola 

propulsora para a implantação do PRT. O desafio de execução do programa 
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depende da prerrogativa da descentralização de esforços e, de igual modo, do 

compartilhamento de experiências e informações.  

Diante de tal fato, a gestão do PRT inicia sua estrutura pela esfera nacional, 

por meio da condução do Mtur, representado pelo Comitê Executivo do Programa de 

Regionalização, que atuou de forma ordenada com o SNT e com a Câmara 

Temática de Regionalização do Conselho Nacional de Turismo. Já na esfera 

estadual, regional e municipal, a operação das ações executivas do PRT é de 

responsabilidade da gestão pública, da cadeia produtiva do turismo, das instituições 

de ensino superior e das organizações da sociedade civil (BRASIL, 2010). 

Já quando se pensa na promoção e comercialização dos produtos e serviços 

turísticos fomentados a partir dessa lógica, menciona-se o Salão do Turismo – 

Roteiros do Brasil, usado como vitrine estratégica que aproxima os produtos e 

serviços turísticos com os seus potenciais compradores (BRASIL, 2004).  

Na época em que iniciou, o PRT agregou um conjunto de 3.319 municípios 

brasileiros. O programa abarcou todos os estados do Brasil, mobilizando as regiões 

turísticas por meio de capacitações, segmentações e roteirizações turísticas, com 

vistas a aprimorar a prestação de serviços e a estruturação dos destinos (BRASIL, 

2010).  

De igual modo, no âmbito do programa, fomenta-se uma série de 

instrumentos de suporte para a implementação da regionalização do turismo 

brasileiro, dentre eles: sensibilizações, mobilizações, salões do turismo, encontros 

de interlocutores, verbas, sistemas, redes, parceiros, cursos a distância, oficinas, 

estudos de competitividade, roteirizações, políticas e macro políticas, articulações, 

entre outros (BRASIL, 2010). 

É necessário complementar, ainda, que o referido programa apresenta como 

eixos de atuação: Gestão descentralizada do turismo; Planejamento e 

posicionamento de mercado; Qualificação profissional, dos serviços e da produção 

associada; Empreendedorismo, captação e promoção de investimento; Infraestrutura 

turística; Informação ao turista; Promoção e apoio à comercialização e 

Monitoramento. Esses eixos temáticos, de caráter transversal, acabam ajudando no 

equilíbrio do programa, uma vez que possibilitam a integração de ações e esforços 

do Mtur, secretarias, diretorias, coordenações, em resposta às demandas dos 

estados, regiões e municípios turísticos (BRASIL, 2004). 
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De forma abreviada, Endres (2012) cita que o PRT apresenta os seguintes 

objetivos: (a) dar maior qualidade ao produto turístico; (b) diversificar a oferta e 

estruturar os destinos; (c) ampliar e qualificar o mercado de trabalho; (d) aumentar a 

inserção competitiva do produto turístico no mercado internacional, paralelo ao 

consumo do produto turístico no mercado nacional e, por fim, (e) aumentar a taxa de 

permanência e o gasto médio do turista na localidade que visita. 

No entanto, o PRT já apresenta algumas limitações no momento de alinhar 

questões políticas, culturais e diferenças regionais. Contudo, não se pode deixar de 

ressaltar certo avanço da política pública de turismo no Brasil, mesmo em face de 

algumas ressalvas. O que se percebe é que a ideia sobre a regionalização ainda 

está em processo de maturidade. E, por conta disso, em 2011, iniciou-se uma 

revisão dos processos, buscando redirecionamentos e/ou permanência de 

programas e estratégias em curso (BRASIL, 2010). 

Em conformidade com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), é possível 

destacar como pontos positivos, perante a referida avaliação do PRT: as 

associações ao desenvolvimento regional, a gestão compartilhada, o foco no 

mercado, as estratégias de apoio, a visualização de resultados, a melhoria das 

condições de parceria e a valorização da produção associada, dentre outros.   

Já como pontos negativos, os de maior significância são: descontinuidade de 

gestão nos âmbitos municipal, regional e estadual; escassez de recursos 

financeiros; desarticulação dos destinos indutores com as regiões turísticas e 

instâncias de governança regionais; pouca participação dos atores sociais; baixa 

valorização do trabalhador do turismo e descontinuidade de iniciativas pontuais 

(BRASIL, 2013). 

Após avaliação, o PRT não sofre alteração em sua concepção filosófica e 

conceitual. Os ajustes que ocorrem caminham em direção à sua concepção 

estratégica, suas ferramentas de gestão e ao agrupamento de mecanismos de 

fomento adequados para incitar a promoção de concepções inovadoras ao 

enfrentamento das fragilidades diagnosticadas (BRASIL, 2015). 

O PRT encontra-se atualmente inserido e estruturado no PNT 2013-2016, 

buscando alcançar novos resultados, em meio à definição de novas diretrizes que se 

constituem enquanto premissas para sua execução, a saber: Abordagem territorial, 
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Integração e participação social, Inclusão, Descentralização, Sustentabilidade, 

Inovação e competitividade (BRASIL, 2015). 

 

(b) Projeto Gestão dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional 

 

Como desdobramento do PNT 2007/2010, o Mtur, em parceria com o Instituto 

Marca Brasil, com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE/Nacional) e com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), elabora o Projeto 

gestão dos 65 destinos indutores do turismo regional (BRASIL, 2007). 

O aludido projeto, por conter uma perspectiva de descentralização, funciona 

como um auxílio para o PRT, e acaba se configurando como uma ferramenta de 

planejamento, apresentando uma linha estruturante alicerçada em torno de 13 

dimensões que buscam promover a competitividade do destino frente aos cenários 

nacional e internacional.  

Fazendo uso do parâmetro da diversidade dos destinos brasileiros, o Mtur 

optou por uma estratégia que mantivesse o foco na potencialização dos recursos já 

disponíveis. E só a partir disso, foi definido como destino indutor, aquele capaz de 

atrair e induzir fluxos turísticos para a região, fomentando o desenvolvimento 

regional (BRASIL, 2015). 

Segundo Endres (2012), as 13 dimensões consideradas competitivas e 

orientadoras das ações são: infraestrutura geral; acesso; serviços e equipamentos 

turísticos; atrativos turísticos; marketing; políticas públicas; cooperação regional; 

monitoramento; economia local; capacidade empresarial; aspectos sociais; aspectos 

ambientais e aspectos culturais. 

Relacionadas com elas, apontam-se 62 variáveis de exame que permitem a 

apreciação, por parte dos gestores, da conjuntura de cada destino, considerado 

como “destinos indutores do desenvolvimento turístico”, as localidades que 

alcançarem os níveis exigidos.  

A seleção dos destinos indutores ocorreu com base nas avaliações do Plano 

de Marketing Turístico Internacional (Plano Aquarela) e do Plano de Marketing 

Turístico Nacional (Plano Cores do Brasil), além de outros estudos que tratavam dos 

investimentos federais e analisavam as potencialidades dos destinos selecionados, 
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por meio dos 87 roteiros apresentados durante o 2º Salão do Turismo no ano de 

2006 (BRASIL, 2014). 

O resultado desse evento foi a eleição de 65 destinos avaliados como 

indutores e habilitados a receber os investimentos técnicos e financeiros do Mtur, 

com vistas ao seu melhoramento, responsabilizando-se pelo compromisso de 

multiplicar suas experiências e práticas exitosas (BRASIL, 2015). Os destinos 

qualificados como indutores do turismo estão espacializados por todos os estados 

brasileiros. 

O projeto citado se operacionaliza por meio da ação de três frentes 

complementares que o constituem, conforme o Ministério do Turismo (2014): (a) 

diagnóstico por meio da análise do índice de competitividade nacional (pesquisa que 

revelou o cenário particularizado do setor, possibilitando intervenções planejadas 

nos municípios estudados); (b) gestão de destinos focada no fortalecimento da 

governança e no aprimoramento da gestão local (atuação centrada no auxílio, 

preparação e efetivação de planos estratégicos para o turismo); e (c) sistema de 

gestão dos destinos (ferramenta criada para administrar as ações entre o Mtur e os 

destinos indutores selecionados). 

Desde o seu lançamento, as avaliações vêm ocorrendo periodicamente. 

Sobre a mais recente estimativa, é possível ilustrar os resultados obtidos pelo Índice 

de Competitividade do Turismo Nacional no ano de 2014. Informa-se que a média 

relacionada aos 65 destinos indutores do Brasil encontra-se atualmente no nível 03, 

resultado intermediário, quando se pensa no processo de desenvolvimento 

permanente. Na Tabela 5, verificam-se os municípios que mais se destacaram neste 

cenário.  

Tabela 5: Índice geral dos principais destinos competitivos do Brasil 

UF Município Índice 

SP São Paulo 82,5 

RS Porto Alegre 80,00 

MG Belo Horizonte 78,5 

RJ Rio de Janeiro 78,5 

PR Curitiba 77,9 

PR Foz do Iguaçu 76,9 

PE Recife 76,0 

DF Brasília 75,2 

BA Salvador 75,0 

SC Florianópolis 74,2 

                          Fonte: Fundação Getúlio Vargas, Ministério do Turismo e Sebrae (2014). 
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Perante as informações contidas na Tabela 5, verifica-se a liderança da 

cidade de São Paulo, seguida de Porto Alegre, representando as cidades do Brasil 

que mais apresentaram quesitos competitivos para a captação de fluxos turísticos, 

em face das dimensões já postas. Ainda sobre a avaliação, é permitido informar que 

o grupo das capitais apresentou uma média de 68,2 pontos, como resultado no ano 

de 2014, superando o índice anterior (média de 66,9 pontos).  

Sabe-se que o grupo das capitais se posiciona no nível 04 da escala 

planejada (entre 61 e 80 pontos). Enquanto isso, a média do grupo das Não capitais 

atingiu 53,4 pontos, resultado estável em relação aos 53,1 pontos apurados em 

2013. O que se constata é que, mesmo diante do esforço empreendido, ainda é 

preciso avançar nos critérios que visam estimular a competitividade e colocar os 

destinos turísticos do Brasil em condições mais próximas com destinos 

internacionais (BRASIL, 2015). 

Aqui, é preciso fazer uma ressalva. A temática sobre competitividade só 

recebe atenção neste tópico, na medida em que ela norteia algumas ações ligadas 

ao turismo no Brasil, e em face desta exposição, que busca expor a forma como o 

turismo é gerenciado no país, ela se faz presente na discussão. Esse debate 

pautado na competitividade econômica dos lugares origina-se da Administração, e 

passa a influenciar o turismo e outras áreas do conhecimento. 

No entanto, reconhece-se que na discussão geográfica, o tema 

competitividade está associado à guerra dos lugares, vista como processo nocivo 

para as próprias localidades. Ao invés desta perspectiva de rivalidade, a teoria de 

Milton Santos sinaliza para as ações que buscam a cooperação e a solidariedade 

orgânica, diante dos processos capitalistas.  

 

(c) Plano Nacional de Turismo: o turismo fazendo muito mais pelo Brasil (2013-2016) 

 

Seguindo a mesma lógica utilizada há pouco mais de dez anos, o atual PNT 

2013/2016 se orienta através de diretrizes que visam promover o desenvolvimento 

do turismo brasileiro, por meio da descentralização e participação dos agentes. 

Dentre essas diretrizes, a regionalização continua sendo a linha estruturante para 

todas as ações fomentadas, pautada em uma abordagem territorial e institucional.  
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O esforço central do PNT 2013/2016 passa pela orientação dos recursos que 

visam solucionar os obstáculos que ainda promovem um hiato entre as metas 

traçadas e a plena expansão do turismo brasileiro. Enfatizam-se como os principais 

recursos que podem gerar essa expansão: infraestrutura, capitalização do setor, 

capacitação técnico-gerencial, tratamento fiscal/tributário, inovação tecnológica, 

certificação, cadastramento, desenvolvimento de micro e pequenas empresas do 

segmento do turismo, desenvolvimento de destinos turísticos, dentre outros. Todo 

esse empenho está imbricado a algumas metas estratégicas do PNT 2013/2016, a 

saber: preparar o turismo brasileiro para os megaeventos; incrementar a geração de 

divisas e a chegada de turistas estrangeiros; incentivar o brasileiro a viajar pelo 

Brasil e melhorar a qualidade e aumentar a competitividade do turismo brasileiro 

(BRASIL, 2014). 

Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2015), e levando em consideração 

o diagnóstico do setor, referenciado nas diretrizes que orientam o Plano Nacional de 

Turismo, identifica-se como objetivos centrais do PNT 2013/2016: incentivar o 

brasileiro a viajar pelo Brasil; incrementar a geração de divisas e a chegada de 

turistas internacionais; promover a sustentabilidade, a inclusão social e a geração de 

emprego; aumentar a competitividade; fortalecer a gestão descentralizada do 

turismo no Brasil, dentre outros. 

A definição desses objetivos só reforça o posicionamento que vem sendo 

apresentado ao longo da exposição, em face da avaliação do PRT, que visa priorizar 

as ações nas regiões e, a partir disso, consolidar uma gestão descentralizada, de 

ampla participação, diálogo e controle social.  

Paralelo a isso, no âmbito gerencial, são apontados os vetores que devem 

direcionar a promoção do turismo brasileiro, a saber: a participação e o diálogo com 

a sociedade, a geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo, o 

incentivo à inovação e ao conhecimento e à centralização da regionalização como 

abordagem territorial e institucional para todo o planejamento (BRASIL, 2015). 

Desse modo, o referido plano segue as orientações do Governo Federal e 

alinha-se ao Plano Plurianual 2012/2015. Como rebatimento dessa conjuntura, todos 

os estados brasileiros captaram, em maior ou em menor grau, o processo de 

regionalização e de desenvolvimento descentralizado do turismo em seus territórios 

(BRASIL, 2015). 
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Assim, o PNT 2013/2016, com base na avaliação participativa de 2010, é 

concebido dentro da mesma concepção estratégica, fazendo uso de ferramentas de 

gestão, com vistas a incorporar mecanismos capazes de promover ideias inovadoras 

e enfrentar as fragilidades diagnosticadas. Observa-se ainda que sua composição 

obedece a uma coerência que interliga as diretrizes estratégicas, com os objetivos e 

resultados esperados e, de igual modo, com a proposição e o desenvolvimento de 

programas, projetos e ações (BRASIL, 2015). 

Os programas seguintes, apesar de terem menor expressão, fazem parte dos 

planos de regionalizar a atividade turística. Percebe-se que a composição de cada 

um deles obedece a uma lógica específica, retirada do macro objetivo de 

descentralizar o turismo brasileiro.  

 

(d) Programa Turismo Sustentável e Infância (TSI) 

 

O objetivo desse programa é promover a prevenção e o enfrentamento da 

exploração sexual de crianças e adolescentes por toda cadeia do turismo brasileiro 

e, concomitantemente, estimular, por meio do turismo, a proteção ao meio ambiente, 

a redução da pobreza e das desigualdades regionais. Expõe como princípios 

fundamentais: o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade social corporativa 

e os direitos da criança. 

O TSI subdivide-se em quatro eixos de ação: projeto inclusão social com 

capacitação profissional; projetos de formação de multiplicadores; projetos de 

formação de multiplicadores e campanhas. E já apresenta saldos expressivos desde 

2004, ano de sua criação. Entre os principais resultados que apresenta, é possível 

informar sobre a capacitação profissional de 1.800 jovens; 530 agentes locais 

formados; 163 seminários de sensibilização realizados, mobilizando 110 mil pessoas 

(BRASIL, 2015). 

 

(e) Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC-

Turismo) 

Resultado da articulação entre o Ministério da Educação (MEC) e o Mtur, 

surge o PRONATEC-Turismo, com a meta de qualificar trabalhadores ligados ao 

setor de turismo, visando melhorar a qualidade no atendimento ao turista, 
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fortalecendo paralelamente a imagem do país, como destino turístico ideal para 

públicos diversos. Ainda busca possibilitar a formação para os sujeitos que já 

trabalham no setor do turismo, e, de igual modo, para os que pretendem se 

profissionalizar no setor. Os participantes são beneficiados por um auxílio financeiro 

estudantil, e para participar, o interessado deve ter acima de 18 anos e residir em 

um dos 214 destinos turísticos selecionados. 

Dentre as formações propostas, estão as diversas atividades ligadas ao 

receptivo, além de cursos de idiomas e libras. Os cursos são presenciais e 

totalmente gratuitos, com duração média de 4 meses, fazendo uso das instalações 

do Sistema S e dos Institutos Federais de Educação Profissional (BRASIL, 2015). 

Dentre as modalidades, é possível citar: Turismo na Empresa, Turismo Cidadão, 

Turismo e Desenvolvimento local e Turismo social. 

 

(f) Programa Turismo Acessível 

 

Já este programa se estabelece a partir de um conjunto de ações que buscam 

promover a inclusão social e o acesso de pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida à atividade turística, facilitando o alcance e a utilização de 

serviços, edificações e equipamentos turísticos com segurança e autonomia. Sua 

meta caminha ao encontro de iniciativas que buscam defender e legitimar as 

condições de dignidade, por meio da plena participação e inclusão, nivelando as 

oportunidades na atividade do turismo para todas as pessoas. 

É direcionado aos gestores (públicos e privados), aos profissionais da linha de 

frente do turismo (recepcionistas, manobristas, telefonistas), empreendimentos 

turísticos, destinos turísticos e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida 

(turista e não turista) (BRASIL, 2015). 

 

(g) CADASTUR 

 

Em face desse ambiente que trata da estruturação da oferta turística no 

Brasil, ainda convém mencionar o cadastro de prestadores de serviços turísticos 

(CADASTUR), como uma iniciativa que visa estruturar o mercado turístico brasileiro. 

Trata-se de um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atua na 
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cadeia produtiva do turismo. É promovido pelo Mtur em parceria com os órgãos 

oficiais de turismo dos estados. Esse cadastro visa o ordenamento, a formalização e 

a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil. 

O aludido instrumento possibilita o cadastro de prestadores de serviços 

turísticos, associados às atividades, a saber: meios de hospedagem; agências de 

turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, 

acampamentos turísticos e guias de turismo (BRASIL, 2015). 

Diante de toda a conjuntura descrita, e em conformidade com Fratucci (2008), 

observa-se certo empenho em estruturar as cadeias produtivas regionais, 

proporcionando a criação de novos produtos turísticos diversificados e formalizados, 

baseados em características culturais locais e outros fatores motivadores de 

demanda, para além do convencional segmento de “sol e praia”.  

 

3.2.4 A nova categorização turística e os principais segmentos no Brasil 

 

Uma nova metodologia que categoriza os municípios brasileiros passa a ser 

adotada pelo Mtur no ano de 2015, apresentando como base de análise quatro 

variáveis de desempenho econômico, a saber: o número de empregos, de 

estabelecimentos formais no setor de hospedagem, as estimativas de fluxo de 

turistas domésticos e internacionais. Sendo assim, os 3.345 municípios, 

espacializados por 303 regiões turísticas que compõem o Mapa do Turismo 

Brasileiro4, foram incorporados em cinco categorias de “A” até “E”, considerando as 

variáveis já mencionadas. 

Conforme o Ministério do Turismo (BRASIL, 2015), a recente ferramenta 

oferece elementos de aprimoramento da gestão do turismo, ajudando a melhorar a 

distribuição dos recursos e a promoção do setor. A intenção não é hierarquizar os 

municípios, antes, busca-se agrupá-los a fim de traçar diversos parâmetros para 

atendimento das diferentes necessidades. 

A nomenclatura técnica “categorização” foi selecionada em atendimento às 

demandas do Mtur, com vistas a aperfeiçoar os parâmetros no momento de 

                                                           
4
 O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento de orientação de como o Ministério do Turismo 

deve atuar no desenvolvimento das políticas públicas do turismo. O Mapa, além de definir a área (o 
recorte territorial), que deve ser trabalhada prioritariamente, é atualizado periodicamente e sua última 
versão (2013), conta com 3.345 municípios, divididos em 303 regiões turísticas. 
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fomentar as políticas públicas, criando por meio dessa ação um instrumento capaz 

de nortear pragmaticamente a tomada decisão em conformidade com a atuação da 

economia que o turismo movimenta em cada localidade.  

A ideia defendida é que, saber de forma clara das características de cada 

categoria de municípios, facilitará o envio de apoios adequados a cada um deles. É 

preciso ressaltar que o novo processo de categorização é mais uma estratégia 

vinculada e de continuidade, atrelada ao Programa de Regionalização do Turismo 

(BRASIL, 2015). 

A respeito dessa nova categorização, já é possível expor um cenário inicial.  

Informa-se que a categoria “A”, já apresenta 51 municípios, incluindo todas as 

capitais, as quais apresentam um maior fluxo e maior número de empregos e 

estabelecimentos no setor de hospedagem. Esse grupo responde por 47% da 

estimativa de fluxo turístico doméstico do Brasil e 82% do fluxo internacional, que se 

espalham por alguns dos destinos turísticos mais tradicionais, presentes em 09 

(nove) estados brasileiros, a saber: Porto Seguro (BA), Ipojuca (Porto de 

Galinhas/PE), Armação de Búzios (RJ), Campos do Jordão (SP), Guarapari (ES), 

Balneário Camboriú (SC), Foz do Iguaçu (PR), Gramado (RS) e Caldas Novas (GO). 

(BRASIL, 2015). 

Com relação à categoria “B”, esta apresenta um montante de 167 municípios, 

sendo responsável por 5% das cidades elencadas por essa nova metodologia. São 

destinos turísticos, que abrangem 20 estados, com participação expressiva de 

localidades das regiões Sudeste, Nordeste e Sul. 

Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2015), “Juntos os grupos A e B, 

contam com 218 municípios, respondendo por 68% do fluxo doméstico brasileiro e 

97% do internacional”. Enquanto isso, na categoria “C”, contam com 504 municípios, 

representando 15% do total avaliado (BRASIL, 2015). 

Contudo, o desafio dos gestores encontra-se centrado nas categorias “D” e 

“E”, uma vez que ambas concentram cerca de 78% dos municípios abarcados pela 

metodologia. Nesse campo, encontra-se o menor fluxo de turistas e de empregos 

formais no setor. Essas categorias habilitam-se como alvo central de intervenção 

estatal, uma vez que as palavras de ordem da gestão pública do turismo no Brasil 

continuam sendo descentralização e participação, na busca pela redução de 

desigualdades regionais. 
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Com base nessas informações, expõem-se, na sequência, os principais 

segmentos do turismo no Brasil. Ou seja, os principais “produtos” que resultam 

desse processo de estruturação, e que são postos como canais para o alcance do 

nível de desenvolvimento desejado para o turismo brasileiro, pela ótica de sua 

gestão pública. 

Quando se pensa nos principais segmentos do turismo nacional, logo vem o 

entendimento da relação existente entre a dinâmica mundial e a evolução do 

turismo. Assim, elementos como: tecnologia, informação, competitividade, 

diferenciação de espaços, novas regras de consumo, entre outros, que resultam do 

capitalismo globalizado, apontam novos caminhos para o momento de pensar e 

(re)ordenar os espaços com vistas à atividade no Brasil. Desse modo, sob o efeito 

dessas expressivas mudanças, o turismo brasileiro também vem se transformando 

ao longo do tempo (SOLHA, 2004). 

Para o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010, p. 9), esses segmentos de 

consumo são reconhecidos “como oportunidades de valorizar a diversidade e as 

particularidades do Brasil. Por isso, propõe a segmentação como uma estratégia 

para [...] comercialização de destinos e roteiros turísticos brasileiros”. A partir disso, 

torna-se necessário apontar algumas das atuais apostas do turismo no Brasil, com 

relação aos principais campos de mercado que se abrem positivamente para a 

atividade. 

 

 Turismo de sol e praia 

 

Sabe-se que a modalidade de turismo que predomina no Brasil é a que ocorre 

no litoral, uma vez que neste espaço concentra-se, mesmo que de forma precária, a 

maior parte da infraestrutura melhor urbanizada do país, fator que acaba 

favorecendo o turismo massivo. Conforme Azevedo et al. (2013a, p.1), no Brasil, 

“principalmente nas suas faixas litorâneas, destaca-se a prática do turismo “sol e 

praia”, bem como a exploração de cenários e paisagens pitorescas, tudo isso 

propiciado e combinando, clima, morfologia paisagística, fauna e flora locais”. 

Várias são as acepções utilizadas para o segmento de Sol e Praia, por parte 

do Mtur, a citar: Turismo de Sol e Mar, Turismo Litorâneo, Turismo de Praia, Turismo 

de Balneário, Turismo Costeiro, dentre outros. Nota-se que a recreação, o 
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entretenimento e o descanso estão diretamente relacionados ao divertimento, à 

distração e à contemplação da paisagem. Todos esses aspectos têm relação direta 

com a composição e estruturação do segmento de Sol e Praia. De acordo com o 

Ministério do Turismo (BRASIL, 2010, p. 19): 

 

A combinação desses elementos constitui o principal fator de atratividade 
nas praias, caracterizadas especialmente por temperaturas quentes ou 
amenas propícias à balneabilidade [...] Independentemente das 
características de cada praia, o segmento está associado ao número de 
horas de sol anual de um determinado local, o que gera uma concentração 
muito grande de turistas nacionais ou internacionais nos destinos nas 
épocas de mais sol. Historicamente, o segmento tem sido associado ao 
turismo de massa, por concentrar um grande número de pessoas na mesma 
época e em um só lugar. 

 

Diante desse cenário, fica nítido que o Brasil ganha destaque mundial, 

consequência do potencial de suas áreas naturais, de características tipicamente 

influenciadoras de fluxos turísticos que buscam por sol e mar. Na fala do Mtur 

(BRASIL, 2010, p. 22), a costa brasileira, 

 

em função das diferenças climáticas [...] abriga um rico mosaico de 
paisagens [...], recortado por centenas de praias que se diferenciam pelo 
cenário, determinado pela geografia, cor da água, textura e coloração das 
areias, marés, estuários, ilhas, manguezais, restingas, dunas, falésias, 
costões rochosos. 
 
 

Ratificando a conjuntura citada, e fazendo uso dos dados expostos pela 

pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo do Brasileiro, realizada pela parceria 

entre a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e o Mtur, afirma-se o 

protagonismo no Brasil, dos roteiros de praias, que se destacam entre as principais 

escolhas de serviços e produtos turísticos nacionais. A referida pesquisa ainda 

confirma que para os clientes atuais – aqueles que compraram serviços de turismo 

em pacotes ou em partes nos últimos dois anos – 64% e 64,9% elegeram como 

opção favorita, o roteiro das praias brasileiras (BRASIL, 2009). 

Ainda de acordo com a referida pesquisa, dentre as razões que justificam a 

escolha por um destino turístico, o recurso físico “praia” liderou o ranking em 2007, 

apresentando 31% de predileção, seguido de perto pela categoria “beleza natural”, 

com 29%, e “história, arte e cultura” com 10%. Passados dois anos, em 2009, já se 

verifica uma mudança na ordem de preferência pelo destino turístico, e o principal 
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motivo passa a ser a beleza natural, com 33,9%, seguido pelas praias, com 21,2%, 

cultura local e população com 13,2%, e perfil do local apresentando 12,5% do 

interesse e das motivações por viagens turísticas. 

Os dados também revelam que, apesar de a praia ser uma das principais 

motivações, o turista moderno também busca por atividades que possam agregar 

valor ao atrativo principal selecionado. Quanto maior o número de atrativos, produtos 

e serviços, maior será sua diversidade e, por consequência, a quantidade de 

visitantes que poderá atrair. 

Por essa razão, entende-se que diante de uma gestão descentralizada, torna-

se imprescindível ampliar os segmentos turísticos, na busca por combater os efeitos 

impressos pela sazonalidade e, sobretudo, pelo clima. Esses fatores atingem 

diretamente esse segmento que apresenta como base os dias de sol. É pensando 

desse modo que se identifica novos caminhos de promoção do turismo brasileiro, 

surgindo como opção o turismo de eventos e o turismo de negócios, com novos 

campos de atuação. 

Antes, porém, de discutir sobre essas novas opções para o turismo no Brasil, 

vale destacar a importância que o turismo doméstico vem assumindo ao logo do 

tempo, sendo responsável em muitas situações, por manter o funcionamento e a 

operacionalidade da atividade do turismo nacional, aliviando, principalmente, os 

momentos de crise.   

 

 Turismo interno e/ou doméstico 

 

Historicamente, mesmo diante dos muitos esforços em função de uma 

abertura do mercado internacional, é “o turista doméstico [...] a principal mola 

propulsora do turismo nacional” (CRUZ, 2000, p. 37). Assim, o turista nacional se 

responsabilizava no ano de 2012, por aproximadamente 85% da receita do setor 

turístico brasileiro. Conforme pesquisa, realizada pelo Mtur (2013), para cada 

desembarque internacional, há dez desembarques domésticos no país. A seguir, 

expõe-se a Tabela 6, um histórico parcial das viagens domésticas realizadas. 
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Tabela 6: Número de viagens domésticas realizadas no Brasil 
 
 

 
                             
 
 
 
 
 
 
          
                            Fonte: Ministério do Turismo (2013). 

 

Nota-se, na Tabela 6, que o turismo doméstico vem crescendo no país ao 

longo dos anos, justificando os esforços que buscam otimizar os resultados oriundos 

dessa clientela. Sobre a relevância do turismo interno no Brasil e as benesses que 

surgem desse fluxo intraregional, Cruz (2000, p. 39) considera que:  

 

A renovação da malha rodoviária brasileira empreendida nas décadas de 
1960 e 1970, embora em virtude de outros fatores que não o turismo 
(política de automobilização do Brasil e a busca por integração do território 
nacional), acaba contribuindo, diretamente para o desenvolvimento da 
atividade [...] O turismo interno, inter-regional e intraregional somente pôde 
se consolidar-se devido a alguns fatores conjugados, dentre os quais se 
destaca a urbanização do país e a sua sinérgica integração do território 
nacional, por meio da ampliação e melhoria da malha rodoviária do Brasil. 

 

Em se tratando do turismo doméstico, destaca-se atenção para um estudo 

desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em 2014, o qual aponta São Paulo e 

Rio de Janeiro como os estados brasileiros que mais emitem turistas no Brasil. A 

pesquisa revela ainda alguns fatores de influência que determinam a motivação para 

viajar pelo país, a saber: presença de familiares ou amigos na cidade, proximidade 

com a cidade de residência, facilidade de acesso (baixo custo de deslocamento ao 

destino), entre outros. 

Por fim, fica patente durante todo o desenvolvimento do turismo brasileiro, 

que o público interno, mesmo sendo visto de forma secundária, é quem acabou 

possibilitando os melhores resultados e oportunidades para o setor. Correlacionado 

a isso, tem-se a expansão de viagens motivadas pela procura do lazer, do descanso 

e das descobertas de novos lugares e novas culturas, fato que acaba estimulando o 

aparecimento de outros segmentos que contribuem para o aprimoramento da 

atividade turística, como a motivação por negócios e eventos.  

 

Ano Viagens realizadas (em milhões) 

2005 138,7 

2006 147,1 

2007 156,0 

2008 165,4 

2009 175,4 

2010 186,1 

2011 191,0 

2012 197,0 
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 Turismo de negócios 

 

Em face da globalização, do desenvolvimento tecnológico e do consequente 

aprimoramento dos meios de transporte e comunicação, os deslocamentos para fins 

de conhecer, trocar informações, promover e gerar negócios, acabam também 

sendo estimulados e movimentam um peculiar deslocamento espacial. 

Nesse ambiente, o turismo de negócios no Brasil assume uma postura de 

destaque, diante da necessidade de diversificar o mercado turístico brasileiro, com o 

suporte da segmentação dos atrativos, possibilitando um leque de oportunidades. 

Para o Mtur (2008), os negócios passam a ser compreendidos como elementos 

centrais para fins de planejamento e gestão, a partir do momento que insere no 

turismo novas possibilidades de mercado. Diante da interface dos negócios, é 

possível destacar área como: 

 

As áreas de telecomunicações, biotecnologia, finanças, moda, entre outras 
[...] Aliam-se a esses fatores as opções de lazer relacionadas à diversidade 
dos recursos naturais e culturais. Tal movimentação inclui atividades como 
visitas técnicas, reuniões, exposições comerciais, compras e vendas de 
produtos e serviços (BRASIL, 2008, p. 8). 

 

A partir do ano de 2011, é possível verificar de forma mais enfática, com base 

no Mapeamento da demanda turística internacional, o crescimento do turismo de 

negócios no Brasil. O segmento de negócios registrou um aumento de 9,8%.   

Informa-se que, dos 5,4 milhões de turistas estrangeiros que desembarcaram no 

Brasil em 2011, 1,4 milhão estavam participando de viagens empresariais e 

comerciais (BRASIL, 2013).  

Compreende-se que existe uma imbricação entre a concretização de 

negócios e a realização de determinados eventos. Por isso, atesta-se que o número 

de turistas que se pautam nos negócios como motivação de viagem, acaba 

participando de eventos que ocorrem no Brasil. Identifica-se, em muitos casos, que 

ambos os segmentos, algumas vezes, fazem uso de estruturas comuns, a saber: 

centros de convenções, hotéis, salas e outros espaços específicos. Tal situação 

consolida a designação “Turismo de Negócios e Eventos”, avigorando a sinergia 

entre eles, mesmo sabendo também que eles podem ocorrer de forma 

independente, fato este que justifica o tópico seguinte (BRASIL, 2008). 
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 Turismo de eventos 

 

O turismo de eventos é uma possibilidade crescente no cenário brasileiro. 

Hoje, o país é o único da América do Sul a figurar na lista dos dez principais 

mercados de eventos do mundo. Os Estados Unidos lideram o ranking mundial, 

recebendo 759 eventos internacionais, seguido de perto pela Alemanha, Espanha, 

Reino Unido, França e Itália. O Brasil encontra-se na sétima posição (BRASIL, 

2013). 

Ainda conforme o Ministério do Turismo (BRASIL, 2013), o número de 

eventos internacionais sediados pelo Brasil cresceu 390% em nove anos. No ano de 

2003, o país sediou 62 eventos. Já em 2011, nota-se o crescimento para 304 

eventos, segundo o último relatório da ICCA (Associação Internacional de 

Congressos e Convenções, sigla em inglês). 

 

Gráfico 1: Número de eventos trabalhados pela Embratur (2003/2013) 

 
   
Fonte: Instituto Brasileiro de Turismo (2014). 

 

É possível comprovar, no Gráfico 1, que durante o ano de 2013, foram 

trabalhadas 36 ações para a captação de eventos internacionais, divididas pelos 

mercados europeu, norte-americano, latino-americano e outros mercados. Os 

Convention & Visitors Bureaux acabam ajudando no desempenho desse papel 

estratégico para o segmento, por meio do agrupamento de empresas e respectivas 

associações das mais diversas áreas do turismo e setores afins (BRASIL, 2008). 
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Ainda conforme o Ministério do Turismo (2008), a segmentação do Turismo 

de Negócios e de Eventos apresenta outros aspectos que merecem destaque. São 

eles: (a) oportunidade de redução de impactos negativos durante os períodos 

sazonais, ajustando as taxas do receptivo, uma vez que não depende das condições 

climáticas e períodos de férias escolares; (b) caracteriza-se como segmentos de 

expressivo rendimento, em que o público, quando relacionado ao lazer, proporciona 

maior gasto médio, e normalmente retorna mais vezes e com maior tempo de 

permanência no destino; (c) os eventos e atividades de negócios acabam atuando 

como ferramenta de marketing para o destino, divulgando-o perante a mídia e 

fazendo com que o turista volte para fins de lazer e propague-o para outras pessoas; 

e (d) a demanda não reduz significativamente em momentos de crise econômica, 

entre outros. 

Cumpre frisar que, devido às particularidades desses segmentos turísticos em 

ascensão no país, baseados na realização de encontros temporários, sua viabilidade 

pressupõe pesquisas e estudos diferenciados. Uma vez que, embora comprove-se 

que existe um limite tênue que separa as atividades de negócios e de eventos, é 

imperativo ponderar as ocorrências específicas de cada uma dessas interfaces, para 

depois permitir uma apreciação do segmento como um todo e, com isso, otimizar 

seus resultados como efeito de suas peculiaridades. 

 

3.2.5 Os fluxos, modais e destinos que despontam no turismo brasileiro 

 

De modo articulado ao que já vem sendo exposto nesta seção, dedica-se 

agora ao histórico dos fluxos brasileiros e seus países de origem, aos principais 

modais que colaboram com os deslocamentos, e, por fim, quais estados concentram 

os melhores resultados quanto à captação desses fluxos, e por essa razão, são os 

mais impactados economicamente pelo turismo.  

 

(a) Levantamento do histórico das chegadas de turistas ao Brasil 
 

 
É imperativo reforçar que a quantidade de turistas reflete a forma como o 

fomento das políticas públicas, do planejamento e da gestão do turismo é executado 

de forma macro, em nível nacional, e de forma particularizada (por cada localidade), 



P á g i n a  | 115 

 
 

envolvendo assim diversas variáveis e parcerias.Com isso, em face dessa sucinta 

observação que versa sobre as chegadas de turistas ao Brasil entre os anos de 

1970 e 2014, exposto na Tabela 7, é possível identificar e relacionar o impacto 

estatal no turismo, paralelo à quantificação de visitantes. 

 

Tabela 7: Chegadas de turistas ao Brasil, entre os anos de 1970 e 2014 

Fonte: Departamento da Polícia Federal e Ministério do Turismo (2015). 

 
 

Verifica-se certa timidez com relação às chegadas de turistas ao Brasil até o 

ano de 1978, fato que se alinha, em partes, com a falta de amparo, por parte do 

poder público, com relação ao fomento da atividade turística. Já se sabe que nessa 

época o turismo era pensando de forma isolada e sem grandes motivações, 

apresentando benefícios e medidas legais de caráter pontual, detendo um irrisório 

poder de impacto na atividade, frente à potencialidade brasileira. Cita-se aqui, a 

política de Megaprojetos, que centralizou suas ações no setor hoteleiro, frente às 

outras demandas e necessidades que a atividade do turismo solicitava para operar 

no Brasil. Percebe-se, igualmente, que a partir da década de 1980, mesmo em face 

da crise econômica que se instalava no mundo e afetava o Brasil de forma 

contundente, mantém-se um fluxo anual de turistas, com pequena variação.  

Contudo, a partir da década de 1990, já é possível ver os efeitos de algumas 

políticas como o PNMT, PRODETUR e PRT, as quais forneceram um melhor 

suporte para que o turismo no Brasil pudesse avançar na sua promoção, com 

investimentos mais expressivos em infraestrutura, nos acessos, aeroportos, 

qualificação profissional, incentivos fiscais, descentralização da gestão, adoção de 

critérios sustentáveis, entre outras frentes competitivas de trabalho. 

Ano Total Ano Total Ano  Total Ano Total 

1970 249.900 1982 1.146.681 1994 1.853.301 2006 5.017.251 

1971 287.926 1983 1.420.481 1995 1.991.416 2007 5.025.834 

1972 342.961 1984 1.595.726 1996 2.665.508 2008 5.050.099 

1973 399.127 1985 1.735.982 1997 2.849.750 2009 4.802.217 

1974 480.267 1986 1.934.091 1998 4.818.084 2010 5.161.379 

1975 517.967 1987 1.929.053 1999 5.107.169 2011 5.433.354 

1976 555.967 1988 1.742.939 2000 5.313.463 2012 5.676.843 

1977 634.595 1989 1.402.897 2001 4.772.575 2013 5.813.342 

1978 784.316 1990 1.091.067 2002 3.784.898 2014 6.429.852 

1979 1.081.799 1991 1.228.178 2003 4.132.847  

1980 1.625.422 1992 1.692.078 2004 4.793.703  

1981 1.357.879 1993 1.641.138 2005 5.358.170  
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Nos anos 2000, reconhece-se um aumento pontual em 2003, ano da criação 

do Mtur, acréscimo que continua oscilando até a contemporaneidade, identificando o 

maior fluxo de visitação no ano de 2014, muito atrelado à realização de importantes 

eventos internacionais, como a Jornada Mundial da Juventude (2013), a Copa do 

Mundo de Futebol (2014) e as Olimpíadas do Rio de Janeiro (2016). 

 

 Principais países emissores de turistas para o Brasil 

 

 

Meditando agora sobre as chegadas, os países que apresentam as melhores 

colocações, e que por isso lideram o ranking mundial na contemporaneidade, estão 

expostos na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Quantitativo dos principais fluxos receptivos de turismo do Brasil  

 
Continente 

Total  
Principais países emissores  

2013 
 

2014 

África 94.832 128.252 Angola e África do sul 

América Central e Caribe 52.520 61.968 Costa Roca e Panamá 

América do Norte 737.175 844.969 Estados Unidos e México  

América do Sul 2.936.753 3.133.629 Argentina, Paraguai e Chile. 

Ásia 300.998 332.585 Japão e China 

Europa 1.636.569 1.847.834 Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e 
França  

Oceania 54.281 80.447 Austrália e Nova Zelândia  

Total geral 5.813.342 6.429.852  

Fonte: Departamento da Polícia Federal e Ministério do Turismo (2015). 

 

Observa-se um aumento de 616.510, no valor total de turistas que optaram 

pelo destino Brasil entre os anos 2013 e 2014, muito em decorrência da realização 

da Copa do Mundo FIFA 2014 no país. Percebe-se que os dados revelam o 

acréscimo especificamente no mês de junho, mesmo período em que foi realizado o 

aludido evento esportivo. Segundo os dados do Mtur (BRASIL, 2015), em junho de 

2013, o Brasil recebeu 350.025 turistas, e um ano após, ou seja, em junho de 2014, 

foi contabilizado um acréscimo considerável de turistas no país, totalizando 

1.018.876.  
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Complementarmente, ainda é possível dizer que a Argentina lidera o fluxo 

emissivo para o Brasil na América do Sul. Tem-se ainda Angola e Portugal, muito 

devido à proximidade com o idioma.  

Ao continuar com a análise, tem-se a Alemanha, a França e a Nova Zelândia 

despontando como surpresas positivas, gerando expectativas positivas quanto à 

ampliação de perspectivas futuras. Observando os dados referentes ao ano de 

2014, apresentados pela Tabela 9, nota-se a menção a outros países que compõem 

o quadro atual de fluxos turísticos emissivos para o Brasil. 

 
Tabela 9: Chegadas de turistas ao Brasil (principais países emissores) 

 
Principais Países 

Emissores 

2014 

Total Participação (%) Posição 

Argentina 1.743.930 27,1 1ª 

Estados Unidos 656.801 10,2 2ª 

Chile 336.950 5,2 3ª 

Paraguai 293.841 4,6 4ª 

França 282.375 4,4 5ª 

Alemanha 265.498 4,1 6ª 

Itália 228.734 3,6 7ª 

Uruguai 223.508 3,5 8ª 

Inglaterra 217.003 3,4 9ª 

Portugal 170.066 2,6 10ª 

Espanha 166.759 2,6 11ª 

Colômbia 158.886 2,5 12ª 

Peru 117.230 1,8 13ª 

México 109.637 1,7 14ª 

Venezuela 108.170 1,7 15ª 

Bolívia 95.300 1,5 16ª 

Japão 84.636 1,3 17ª 

Holanda 81.655 1,3 18ª 

Suíça 80.277 1,2 19ª 

Canadá 78.531 1,2 20ª 

Outros países 930.065 14,5  

TOTAL 6.429.852  

Fonte: Departamento da Polícia Federal e Ministério do Turismo (2015). 

 

Diante da apreciação dos dados expostos, e ainda com base nas informações 

do Mtur (BRASIL, 2015), o número de alemães que visitaram o Brasil cresceu 12%, 

segundo o último Anuário Estatístico realizado pelo próprio Ministério. O referido 

anuário mediu a evolução das visitas entre os anos de 2013 e 2014, e desse modo 

conseguiu informar que o número de visitantes alemães saltou de 236 mil para 265 

mil visitantes.  
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O percentual de crescimento chegou a ser maior do que o total de 

estrangeiros que chegaram ao país, que cresceu 10%, de 5,8 milhões para 6,4 

milhões. Também é possível apontar um expressivo fluxo de portugueses, que de 

maneira proporcional com sua extensão territorial, destaca-se dentre os países que 

mais emitem turistas ao Brasil.  

 

 Os principais destinos que recebem turistas no Brasil 

 

Aqui, busca-se apontar por onde esse fluxo turístico receptivo do Brasil se 

espacializa pelo território nacional, assinalando os estados que mais se destacam, 

diante da oferta turística disponibilizada e, de igual modo, dos critérios de escolha 

dos visitantes.  Na Tabela 10, verifica-se a conjuntura por cada estado da federação. 

 

Tabela 10: Chegada de turistas ao Brasil, segundo Unidades Federativas.  

Fonte: Departamento da Polícia Federal e Ministério do Turismo (2015). 

 

Verifica-se, por meio dos dados informados, que São Paulo e Rio de Janeiro 

lideram com expressiva vantagem quanto à captação de turistas internacionais do 

Brasil. Isso pode ser explicado em partes, pelo efetivo poder de concentração 

nesses estados, de infraestrutura básica e turística do país. Contudo, observa-se 

que, salvo as circunstâncias, todos os estados mencionados apresentam certo 

aumento no número de turistas, com exceção de Santa Catarina, único estado em 

que o número de turistas reduziu de um período para outro, conforme a pesquisa. 

Unidades da Federação 2013 2014 

Amazonas 32.993 50.032 

Bahia 128.838 145.660 

Ceará 84.119 85.025 

Distrito Federal 74.287 100.063 

Mato Grosso do Sul 41.523 61.999 

Minas Gerais 46.639 50.916 

Pará 13.269 14.813 

Paraná 839.728 837.046 

Pernambuco 75.174 78.075 

Rio de Janeiro 1.207.800 1.597.153 

Rio Grande do Norte 35.888 38.014 

Rio Grande do Sul 782.887 907.669 

Santa Catarina 175.023 156.976 

São Paulo 2.219.513 2.219.917 

Outras Unidades da Federação 55.661 86.494 
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 Os meios de transporte mais utilizados, em função do turismo receptivo do Brasil. 
 

 
Na Tabela 11, o enfoque dos dados é direcionado para os principais meios de 

transporte que são utilizados pelos turistas que chegam ao Brasil. Os dados 

compilados mostram, de forma comparativa, os resultados relacionados aos anos de 

2013 e 2014. 

 

Tabela 11: Quantitativo das vias de acesso usadas pelos fluxos turísticos no Brasil 

 

Continente 

Vias de acesso 

Aérea Marítima Terrestre Fluvial 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

África 92.160 125.086 235 161 2.411 2.949 26 56 

América 
Central e 
Caribe 

49.674 58.337 66 24 2.725 3.562 55 45 
 

 

América do 
Norte 

703.222 807.059 6.399 5.075 26.863 29.786 691 3.049 

América do 
Sul 

1.450.165 1.537.721 54.907 35.440 1.391.441 1.514.263 40.240 46.205 

Ásia 260.634 293.710 2.004 926 38.291 37.801 69 148 

Europa 1.470.680 1.655.538 21.901 22.679 137.763 155.116 6.225 14.501 

Oceania 39.485 62.903 1.687 1.267 12.985 16.122 124 155 

Total 4.066.216 4.540.509 87.200 65.572 1.612.495 1.759.612 47.431 64.159 

Fonte: Departamento da Polícia Federal e Ministério do Turismo (2015). 

 

Segundo os dados expressos, os modais aéreos e terrestres ainda aparecem 

com mais frequência, no momento em que o turista chega ao Brasil, mesmo diante 

de alguns problemas que ainda dificultam os acessos, como, por exemplo: falta de 

investimentos e de segurança em rodovias e estradas pelo Brasil.  

Mas, ao mesmo tempo, o uso majoritário desses modais deixa implícito certo 

potencial para com os modais marítimos e fluviais. Acredita-se que os tímidos 

índices com relação a esses meios de deslocamento retratam, em algum nível, a 

atual situação de portos do Brasil, carentes de infraestrutura, planejamento e gestão. 

Somado a isso, existe também a conjuntura que revela algumas 

particularidades com relação às sérias dificuldades apresentadas pelas regiões 

brasileiras associadas com a modernização do transporte público e as tipologias de 

modais utilizados. Reconhece-se que existe uma relevante variação de meios de 

transporte de região para região no Brasil.  
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Reconhece-se que na região Norte, a navegação fluvial é o meio de 

transporte mais utilizado, devido a grande rede de rios navegáveis e à precariedade 

dos demais meios. Já na região Nordeste, ainda existe a carência dos metrôs. 

Destarte, o transporte rodoviário é o meio responsável pela maior parte dos fluxos 

de bens e pessoas no país, seguido de perto pelos modais ferroviário e aéreo. 

 

3.2.6 A competitividade e os impactos econômicos do turismo no Brasil 

 

A transformação do Brasil em um destino competitivo vem fazendo parte do 

discurso político há alguns anos, desde quando se pensa em avançar nas questões 

públicas do turismo e na contrapartida de otimizar os ganhos econômicos que estão 

fortemente atrelados à atividade, por meio do fomento de políticas e programas que 

forneçam suporte aos níveis de competitividade, em face dos destinos globais.  

Por essa razão, os dados destacados a partir de agora refletem a mais 

recente situação do nível de competitividade do Brasil no cenário do turismo. Os 

dados expostos na Tabela 12 fazem referência à classificação com base em 141 

economias mundiais, expostas pelo Relatório de Competitividade do Fórum 

Econômico Mundial (2015). 

 

Tabela 12: Países que podem promover o turismo a partir de seus recursos culturais 
 

Viagens e Turismo – Relatório de Competitividade 2015 RANKING 

Espanha 01 

França 02 

Itália 03 

China 04 

Alemanha 05 

Japão 06 

Reino Unido 07 

Brasil 08 

Austrália 09 

Índia 10 

 Fonte: Fórum Econômico Mundial (2015). 
 

O parâmetro de medição utilizado foi definido a partir dos recursos culturais 

que cada país apresenta. A quantidade dos recursos culturais é apenas um dos 14 

pilares avaliados pelo estudo, dentre os quais cita-se, ainda, o ambiente de 

negócios, os recursos humanos, o mercado de trabalho, dentre outros.  
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O Brasil aparece ranqueado na oitava posição mundial, quando se trata de 

recursos culturais, vistos como potenciais produtos turísticos com expressivo campo 

para promoção e expansão de mercado. Ainda de acordo com o Relatório, a 

informação que indica a potencialidade desses recursos culturais em cada país, os 

quais de certo modo ainda não são aproveitados em sua melhor performance, 

também está imersa nos dados apresentados. 

Conforme o relatório do Fórum Econômico Mundial (2015), a conjuntura do 

setor de viagens e turismo, quando relacionada com a economia global, ainda é líder 

na contribuição do PIB, revelando que: 

 
O aumento das viagens e turismo tem mostrado significativa resiliência 
globalmente. Apesar do crescimento econômico lento nas economias 
avançadas e as tensões geopolíticas em algumas regiões, o setor de 
viagens e turismo ainda é responsável por uma grande parte da economia 
global (estimado como sendo de aproximadamente 9% do PIB global, ou de 
US $ 7 trilhões) (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2015, p. 3). 
 

Já para os dados apresentados pela Tabela 13, com recorte específico para a 

América central e América do sul, nota-se que mesmo com a instabilidade 

econômica que afeta o Brasil na contemporaneidade, ele ainda figura em uma 

posição de liderança, quando o quesito avaliado trata de fatores e políticas que 

estão presentes no desenvolvimento sustentável do setor de viagens e turismo, o 

qual contribui para o desenvolvimento e sustentabilidade de cada país em questão. 

 

Tabela 13: As primeiras economias no âmbito do turismo 

Informações sobre o Nível de Competitividade – 2015 RANKING 

Brasil 28 

México 30 

Panamá 34 

Costa Rica 42 

Barbados 46 

Chile 51 

Porto Rico 55 

Argentina 57 

Peru 58 

Colômbia  68 

   Fonte: Fórum Econômico Mundial (2015). 

 

Observa-se, no referido relatório, que os eventos da Copa do Mundo de 

Futebol (2014) e dos Jogos Olímpicos Rio (2016) foram os grandes responsáveis 

por reservar um lugar de destaque mundial para o Brasil. A captação de importantes 
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investimentos em infraestrutura e a conectividade com o sistema global de relações, 

que eles propiciam, são fatores significativos para essa condição, gerando 

credibilidade e diminuição dos níveis de vulnerabilidade econômica do país.  

O relatório ainda faz menção à rica biodiversidade brasileira, fazendo com 

que o Brasil lidere o ranking em termos de recursos naturais, e enfatiza sobre seu 

potencial elevado e possibilidades de ampliação de oportunidades de investimento, 

especialmente na melhoria da infraestrutura terrestre. Deixa evidente que o Brasil 

está entre os 10 países que recebem reuniões internacionais de negócios. Com 

relação aos quesitos negativos, o estudo faz menção à elevada tributação, à 

burocracia ineficiente, à corrupção e à violência presenciadas no Brasil. 

Ainda fazendo uso da informação expressa pelo Fórum Econômico Mundial 

(2015), sabe-se que ele avalia cada país com base em 14 indicadores, a saber: (1) 

Segurança e Proteção; (2) Ambiente de negócios; (3) Saúde e Higiene; (4) Recursos 

Humanos e Mercado de Trabalho; (5) Uso da Tecnologia da informação; (6) 

Priorização de Viagens e Turismo; (7) Abertura internacional; (8) Preço e 

Competitividade; (9) Sustentabilidade ambiental; (10) Infraestrutura de Transporte 

Aéreo; (11) Infraestrutura portuária e terrestre; (12) Infraestrutura de serviços 

turísticos; (13) Recursos naturais; e (14) Recursos Culturais e Viagem de Negócios. 

Diante disso, foram compilados os dados mais representativos, em termos de 

impacto ao cenário atual do turismo brasileiro, os quais estão expressos a seguir. 

 

Tabela 14: Análise do Brasil – Relatório de competitividade viagens e turismo 

Análise do Brasil – Relatório de Competitividade Viagens e Turismo  

Indicador  Categoria Posição/144 

Segurança e Proteção Taxa de homicídios 130 

RH e Mercado de Trabalho Qualificação da força de trabalho 33 

Priorização das Viagens e Turismo Orçamento do governo 85 

Abertura Internacional Número de acordos comerciais  74 

Preço e Competitividade Impostos: passagens e taxas de aeroporto 73,8 

Sustentabilidade Ambiental Sustentabilidade e desenvolvimento  118 

Infraestrutura Transporte Aéreo Qualidade do transporte aéreo  112 

 
Transporte portuário e terrestre 

Qualidade de estradas 122 

Qualidade das ferrovias 94 

Qualidade de infraestrutura portuária 121 

Infraestrutura e serviços turísticos  Extensão das viagens de negócios  91 

Recursos naturais Qualidade do ambiente natural 48 

Recursos Culturais e Viagem de 
Negócios 

Locais de interesse cultural e Patrimônio 
Mundial 

16 

Fonte: Adaptado do Fórum Econômico Mundial (2015, p. 101). 
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Identifica-se que algumas das áreas, vistas como prioritárias no fomento 

histórico das políticas públicas de turismo no Brasil, como: eficácia do marketing, 

qualidade nos transportes e acessos, e relação entre os quesitos de sustentabilidade 

e desenvolvimento no setor turístico, ainda estão aquém dos benefícios prometidos 

pela iniciativa pública no Brasil, uma vez que todos eles colocam o Brasil abaixo da 

centésima posição de um ranking composto por 144 países analisados.  

É possível perceber a permanência de questões históricas no processo de 

desenvolvimento social do país, de forma ampliada, a saber: taxas de homicídios, 

saneamento básico deficiente, itens que afetam diretamente o impacto positivo dos 

indicadores da atividade do turismo brasileira, uma vez que a violência e a 

degradação ambiental, em tempos de forte competitividade, são parâmetros que 

contam bastante no momento da escolha do destino. 

Mesmo em consonância com a crítica que avalia como limitante, a abordagem 

do turismo centrada no seu efeito econômico multiplicador, é preciso fazer uma 

sucinta exposição, ponderando alguns excessos, mas entendendo que foi somente a 

partir da ênfase econômica do turismo que pesquisadores e estudiosos motivaram-

se para avançar na apreensão mais complexa do fenômeno. Sem falar que o 

movimento econômico fomentado pela atividade ocupa um lugar de centralidade, 

diante dos diversos eixos estruturantes que formatam as políticas públicas de 

turismo no Brasil no decorrer da história (CRUZ, 2002; DIAS, 2008). 

Tendo justificado a necessidade do uso do parâmetro econômico, 

compartilham-se os dados divulgados no ano de 2015, pelo The World Travel & 

Tourism Council (WTTC), que em livre tradução seria o Conselho Mundial de 

Viagens e Turismo, os quais indicam que o turismo movimentou aproximadamente 

R$ 492 bilhões no Brasil no ano de 2014, já contabilizando atividades diretas, 

indiretas e induzidas. O relatório revela que o montante representa cerca de 9,6% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional e leva em conta que o setor teve investimentos 

de R$ 59,6 bilhões no país em 2014.  

Já quando se considera apenas a contribuição direta, a participação do 

turismo no PIB brasileiro no ano de 2014 passa para 3,5% (R$ 182 bilhões), com 

perspectiva de aumento de 1,2% para o ano de 2015 (R$ 184 bilhões). Ainda 

conforme o estudo, a contribuição direta do setor de viagens e turismo no Brasil, 

deve promover um acréscimo de 3,2% no PIB do país. Apresentando uma 
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prospecção de cenários, que sinaliza um aumento de 3,7% até o ano de 2025 

(WORD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, 2015). 

Mas quando o assunto é geração de empregos, o turismo também se destaca 

no Brasil. Segundo dados da referida consultoria internacional, a atividade turística 

gerou 3,140,500 empregos diretos no ano de 2014 (3,1% do emprego total do país), 

e espera-se um crescimento de 2,5% em 2015, saltando para 3,219 milhões (3,2% 

do emprego total). 

Dentre os postos de empregos, cita-se: hotéis, agências de viagens, 

companhias aéreas e outros serviços de transporte de passageiros. Incluem-se, 

também, atividades ligadas à restauração e lazer. Estima-se que no ano de 2025, o 

setor de turismo fomente 10, 295,000 postos de trabalho (9,4% do emprego total), 

expondo um aumento de 1,3% ao ano ao longo do período (WORD TRAVEL & 

TOURISM COUNCIL – BRAZIL, 2015). 

De posse desses dados, compreende-se que a geração de emprego e renda 

acompanha o fomento do turismo mundial, e no Brasil não seria diferente. E inexiste 

problema nisso, caso os investimentos não fiquem tangenciados em função apenas 

das divisas que movimenta. Esses desdobramentos até podem continuar justificando 

os esforços públicos com vistas na promoção da atividade turística, como uma fonte 

que permite dinamizar as economias fragilizadas. No entanto, se faz necessário a 

melhor repartição e distribuição dessa renda atrelada à promoção do turismo no 

país. 

 

3.2.7 Crítica à práxis do turismo no Brasil 

 

Fundamentado pela apreciação desse histórico do turismo no Brasil, e com 

base em algumas ações presentes em sua gestão contemporânea, dedica-se a 

partir deste tópico, ao debate crítico, pautado em alguns dos equívocos de 

planejamento e gestão, que foram identificados na trajetória do turismo brasileiro e 

que repercutem expressivamente na forma como a atividade se materializa nos dias 

atuais.  

Na Figura 3, apresentam-se alguns dos enclaves que interferem na forma 

como a materialização do turismo ocorre no Brasil. Na sequência, tecem-se breves 

considerações e algumas ressalvas a respeito de possíveis desdobramentos, a partir 
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dos desacertos público-gerenciais que o turismo brasileiro ainda apresenta. Já é 

permitido adiantar que para cada enclave citado, é possível identificar outras 

limitações que se concatenam complementarmente. 

 

Figura 3: Enclaves que interferem na práxis do turismo no Brasil 

 
 

                                                     Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 
 
 

(a) Desarticulação entre políticas setoriais e instâncias de governo 

 

Por todo percurso gerencial do turismo brasileiro, é possível verificar marcas 

que evidenciam a falta de coerência entre o que é divulgado e pensando pelo poder 

público e o que é executado na prática. Admite-se que o discurso público até se 

esforçou e incorporou algumas questões importantes à sua prática, fazendo 

referência à descentralização das decisões e à ampliação da participação dos 

agentes envolvidos, no entanto, essas questões ainda não norteiam o planejamento 

do turismo no país, como deveriam.  

Nota-se certa desarticulação intragovernamental (âmbito federal, estadual e 

municipal), fator que provoca desencontros e significativas perdas aos cofres 
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públicos, limitando a eficácia do planejamento, e com isso, reduzindo sua 

abrangência e suas possíveis continuidades.  

Verifica-se que a falta de articulação também se faz presente entre os setores 

público e privado, agravando problemas como: (a) ausência de um processo de 

avaliação de resultados das políticas e planos destinados ao setor; (b) insuficiência 

de dados, informações e pesquisas sobre o turismo brasileiro; (c) qualificação 

profissional deficiente, nos âmbitos gerenciais e operacionais; (d) superposição de 

dispositivos legais nas várias esferas públicas; (e) deficiência crônica na gestão e 

operacionalização de toda infraestrutura básica (saneamento, água, energia, 

transportes) e turística; e (f) insuficiência de recursos e falta de articulação na 

promoção e comercialização do produto turístico brasileiro.  

Compreende-se que o ato de empreender políticas públicas de turismo em 

um cenário ainda desarticulado, faz com que a complexidade inerente à práxis do 

turismo seja prejudicada. A eficiência de uma política de turismo passa pela 

comunicação e cooperação horizontal não só entre instâncias de Governo, como 

também entre os agentes que compõem o setor privado e a localidade onde a 

política irá intervir. Essas políticas precisam ser efetivadas num contexto conexo de 

desenvolvimento. 

Como resultado dessa falta de articulação política, não é raro se deparar com 

equívocos no que se refere aos significados entre plano, política e planejamento no 

caminho evolutivo do turismo no Brasil. É preciso entender que inexiste plano ou 

planejamento sem conteúdo político. A política antecipa o planejar (HALL, 2001). 

Ainda é possível apontar outro desdobramento que se faz presente nessa 

pauta sobre a desarticulação política. Parece evidente que a soma de fatores como: 

omissão do Estado e sua desarticulação, os equívocos quanto aos significados de 

plano, política e planejamento, resultaria diretamente na incapacidade gerencial dos 

representantes dos órgãos governamentais em conduzir os programas no nível 

estadual e local. 

O Estado não faz uso de seus recursos técnicos e financeiros, para qualificar 

devidamente os representantes que atuam nos âmbitos estadual e local. Prova disso 

é o reduzido número de municípios, representados aqui por suas secretarias 

municipais de turismo, que estão aptos a operacionalizar o Sistema de convênios do 

Governo (SICONV), e a partir disso angariar recursos e parcerias para desenvolver 
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seus projetos turísticos. Parece pouco provável que, em uma conjuntura que 

apresente falta de articulação e de conhecimento dos instrumentos de gestão e 

planejamento, possa existir autonomia nos âmbitos estadual e municipal para 

gerenciar os processos que compõem a atividade turística.  

Por fim, é preciso reconhecer certa parcialidade do Estado frente ao 

reconhecimento do turismo como área de governo. Essa questão, historicamente, 

originou parte desses problemas de gestão que estão impressos no setor, alguns 

dos quais se perpetuam até os dias contemporâneos. A razão que talvez explique 

esse descuido, por parte do Estado, se pauta na lógica dominante segundo a qual 

educação, saúde, segurança são as áreas mais importantes para uma gestão, e o 

turismo, nessa discussão, assumia um papel de benefício supérfluo frente às outras 

demandas nacionais (DIAS, 2008). 

Como consequência deste cenário, convém mencionar que, na ausência do 

Estado, é o setor privado quem passa a ordenar as ações ligadas ao turismo, 

sempre orientado pelas premissas do mercado capitalista, e, com isso, a impressão 

que passa é que se tornou um problema generalizado e crônico do turismo 

brasileiro. 

 

(b) Limitação no entendimento da complexidade do fenômeno turístico 

 

Reconhece-se que a origem do envolvimento do Estado com o turismo 

ocorreu por meio do entendimento do turismo enquanto uma atividade produtiva que 

poderia dar suporte aos momentos de crise, os quais solicitavam diversificação da 

plataforma de geração de emprego e renda. E, desde então, essa marca tem se 

perpetuado em todas as ações e decisões tomadas pelo setor público com vistas na 

atividade turística. Tal postura estatal poderia até ser validada, caso o turismo não 

se tratasse de um campo multidimensional e complexo. Por isso, nota-se uma 

limitação do Estado em entender o turismo como algo que vai além do impacto 

econômico que causa. 

A limitação relativa a um entendimento mais amplo do turismo pode ser 

exemplificada pelo episódio que retrata a atenção inicial que o turismo solicitava do 

Estado na década de 1980, devido à dinamização econômica que provocava em 

meio à crise. O Estado atestava sua promoção, visando seus impactos econômicos, 
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mas não sabia onde acomodar a atividade, diante das diversas pastas do governo, 

e, com isso, o turismo circulou por diversas instâncias, até o fomento do Mtur, no 

ano de 2003. 

Revelando, mesmo diante de sua potencialidade, a falta de prioridade com 

relação ao turismo, raiz que fez brotar toda falta de representatividade pública do 

setor na contemporaneidade. Ainda há de se considerar que inexiste uma visão 

holística efetiva nas ações de promoção do turismo no Brasil.  

Face ao exposto, entende-se que é fundamental sair da zona de conforto e 

arriscar-se nas múltiplas dimensões que o turismo proporciona, objetivando avanços 

tangíveis, que sustentem, teórica e metodologicamente, o conhecimento científico 

que vem sendo produzido e, como consequência, que as ações resultantes desses 

estudos possam ser efetivadas dentro de um panorama mais extenso de 

entendimento.  

Daí a necessidade de articular questões de lazer, cultura, meio ambiente, 

entre outras, nas pautas das políticas públicas de turismo. É inconcebível falar de 

políticas de turismo nas localidades sem concatená-las a esses itens, por exemplo. 

Esses conteúdos precisam ser concebidos com suas singularidades, mas sem 

perder a totalidade que os agrega.  

Nota-se que cada um tem sua singularidade, mas nenhum consegue abarcar 

a dinâmica do outro, “para tanto a visão sistêmica tem que ser orgânica o suficiente 

para ser integradora, e competente, no fazer das políticas públicas de turismo” 

(MOESCH, 2004, p. 466). Só assim será possível reposicionar o turismo no rol dos 

fenômenos que, quando bem geridos, podem reduzir as desigualdades regionais e 

iniciar um desenvolvimento horizontal. 

Faz-se necessário libertar o turismo da análise do senso comum. É preciso 

ultrapassar a ideia do turismo como ato objetivo de consumo, e com isso, associá-lo 

à interpretação dos acontecimentos, do mundo, da vida humana, da sociedade em 

suas ações e relações.  

Atrelado à falta de um conhecimento amplo do turismo, está o reduzido 

reconhecimento e a baixa valorização do bacharel em turismo, perante a 

estruturação da atividade no Brasil. O que se observa frequentemente, diante dos 

próprios editais do Mtur e EMBRATUR, é a recorrente exclusão e/ou a substituição 
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dessa mão de obra qualificada e específica da área por profissionais de áreas 

conexas como: administradores, economistas, entre outros.  

Contudo, reforça-se a ideia de que a concepção metodológica dos processos 

de planejamento e de políticas de turismo deve ser fomentada por grupos de 

trabalho solidários, em que o bacharel em turismo, cada vez mais se torna 

fundamental na construção do objeto turístico, num processo que não pode ser uma 

construção solitária ou exclusiva (MOESCH, 2004). 

 

(c) Centralidade no viés econômico do turismo 

 

Ainda relacionado a essas questões, é possível destacar um intenso 

direcionamento econômico para o momento de se planejar o turismo no Brasil, 

legitimando com isso que todo incentivo ao turismo é respaldado por um retorno 

econômico. Essa postura só vem reforçando as relações de dependência econômica 

com os países emissores (que em sua maioria estão localizados no hemisfério norte 

do planeta), além de fragilizar os rebatimentos de nível local, uma vez que parte 

desse dinheiro retorna aos cofres de seus investidores, e pouco sobra para as 

localidades “vendidas” turisticamente. 

Nesse sentido, quando se opta por analisar e estudar o turismo sob a ótica de 

um dos seus constituintes, ou seja, sua dimensão econômica, privilegia-se o 

reducionismo científico. Ainda hoje, os estudos predominantes sobre o turismo 

baseiam-se em uma vertente metodológica empírico-positivista, estabelecendo 

relação direta com a movimentação de divisas estimuladas pela atividade 

(FRATUCCI, 2008). 

A ampliação do significado do turismo é ponto de partida para a mudança que 

se prega. O erro que vem se perpetuando ao longo do tempo, é o de limitá-lo ao seu 

campo econômico. Essa postura alinha-se com a fala de Rodrigues (2000, p. 183), 

para quem “a questão inicial da complexidade da atividade turística, enfatiza que 

não se deve pensar de forma isolada, como se houvesse apenas „o comércio‟ da 

natureza”.  

Mesmo percebendo alguns empenhos pontuais da gestão pública brasileira 

por uma leitura do turismo menos superficial, a bem da verdade é que os quesitos 

econômicos ainda continuam dominando a atenção, e determinando os setores para 
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onde os investimentos e esforços públicos vão ser canalizados no Brasil. Com isso, 

se perpetua o enfoque do turismo como uma área que serve apenas para produzir, 

consumir e capitalizar o lazer, o descanso e o entretenimento, refletindo uma 

indústria globalizada.  

Raramente se percebe o turismo como uma área que necessita de uma 

política pública de escopo maior, que vise proporcionar lazer, bem-estar aos sujeitos 

(turistas e população local). Nota-se que o turismo não é, em essência, o fenômeno 

principal que guia esses processos políticos, mas antes de tudo, ele é o resultado 

das ações e das interações dos diversos agentes sociais que o produzem. 

É de basilar importância perceber que o turismo possui características e 

reflexos que extrapolam as delimitações dadas pelo setor econômico, uma vez que o 

ambiente econômico é apenas um sistema dentro de um sistema maior e complexo, 

que rege a análise do turismo. Negar a complexidade do turismo é reforçar a 

dificuldade de seu planejamento, o que, consequentemente, dificulta o alcance das 

benesses pregadas pelo seu discurso (ENDRES, 2012). 

Outra questão que merece destaque é que a política de turismo não pode 

assumir sozinha a responsabilidade pelo equilíbrio e melhor distribuição de renda do 

país. Esse lapso acaba perpetuando erros no planejamento da atividade. 

 

(d) Gestão centrada na internacionalização  
 
 

A fragilidade que é posta, em torno das questões estruturais, acabou 

refletindo em sérios impasses para a promoção de um turismo doméstico, e como 

consequência a opção eleita pelos agentes hegemônicos, foi em favorecer a 

internacionalização dos fluxos e dos empreendimentos turísticos. 

O foco centrado na internacionalização do turismo se dá, exclusivamente, 

pela necessidade de otimizar os negócios turísticos, uma vez que o fluxo doméstico 

não faz uso integral dos agentes e dos elementos do trade turístico, como agências, 

operadoras de turismo e meios de hospedagem em sua amplitude.  Muito devido à 

incapacidade histórica das políticas de turismo em promover o chamado turismo 

social no país. Desse modo, as fronteiras foram abertas no sentido de melhorar o 

aproveitamento dessas ações governamentais, que favorecem a internacionalização 
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dos fluxos e de empreendimentos turísticos no Brasil, sempre pautadas no 

movimento de dinheiro que pode gerar (CRUZ, 2002). 

 

(e) Composição de um modelo turístico segregador  

 

Essa postura ambiciosa por geração de divisas recai sobre o momento de 

compor o modelo turístico que vem sendo adotado no Brasil, desde 1980, época em 

que tem início as primeiras ações públicas com relação à promoção da atividade. 

Compreende-se que a postura estatal, de planejar o turismo com foco no pleno 

atendimento às demandas exógenas (de turistas e mercados internacionais), 

segrega e limita, de modo social e espacial, os possíveis ganhos que o turismo 

poderia gerar para a população dos locais turistificados. 

Exemplifica-se o cenário aludido, destacando o apoio estatal com relação à 

construção de cadeias de hotéis de bandeiras internacionais, com características de 

Resorts, que, por sua forma de estruturação, acabam dificultando a circulação dos 

hóspedes, e como consequência, de seus gastos. Sabe-se que esse sistema de 

fixos opera sob o molde do all inclusive, disponibilizando todos os serviços de que os 

turistas precisam (bares, restaurantes, passeios, diversão, lojas de conveniência, 

entre outros). 

Esse fato, por si só, limita o efeito multiplicador inerente ao turismo, uma vez 

que impede que os gastos dos turistas ultrapassem os altos murros dos 

empreendimentos construídos. Com isso, são geradas expressivas verticalidades 

para a localidade, que, representada pelos agentes públicos, disponibilizou todo 

empenho e facilidades para a instalação desses empreendimentos, sob a promessa 

de geração de emprego e renda. O que se observa é que grande parte da renda 

gerada retorna aos países de origem dos investidores, sobrando para a localidade 

irrisórios valores e postos de empregos operacionais e/ou subempregos.  

Oliveira (2012) menciona as modificações promovidas nos territórios 

nordestinos, originadas pelas políticas públicas regionais de turismo amparadas em 

políticas nacionais e pelos recursos externos, as quais privatizaram o espaço que é 

público, segregando as populações locais, sem que antes fossem superadas as 

desigualdades regionais, que compunham os discursos políticos, associadas ao 

desenvolvimento regional. 
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Atrelados a esse cenário, especialistas apontam que essa gestão 

segregadora acabou induzindo formas de confinamento do fluxo do turístico no 

Brasil, a saber: confinamento em grandes complexos turísticos, em hotéis, em zonas 

turísticas, por segregação social, por violência, por acidentes geográficos e devido à 

“feiura” dos lugares. Com isso, tais empreendimentos acabam demarcando 

fronteiras engessadas que restringem às trocas socioculturais entre os turistas e a 

localidade (YÁZIGI, 1999).  

Ainda com relação aos confinamentos impostos pelo modelo segregador de 

turismo, é preciso ficar claro que o processo de gerir o turismo deve possibilitar o 

poder de escolha do turista entre vivenciar o simulacro pré-fabricado ou o natural de 

cada lugar. Essa possibilidade, na opinião de Cruz (2002), deve nortear todo 

processo do fazer turístico.  

 

(f) Ausência de uma efetiva participação e cooperação dos agentes 

 

Observa-se que todos esses enclaves encaminham para um cenário 

autoritário e verticalizado com relação à tomada de decisão dos rumos da atividade 

do turismo, e, com isso, a efetiva participação dos agentes locais. Esse tipo de ação 

marca a gestão do turismo no Brasil. Por toda história, são raros os espaços que 

favoreceram o diálogo e a participação efetiva entre todos os agentes que estão 

inseridos no cenário da atividade. Esse enclave acaba sendo reflexo da própria 

fragilidade de articulação entre as instâncias governamentais. 

Nota-se que a partir dessa deficiência, surgem outros obstáculos, como por 

exemplo, o modo de atuação das políticas de ordenamento turístico que não 

contemplam ou sequer articulam com a identidade local do destino. Por muito 

tempo, essas políticas entendiam todo o território nacional como um todo 

homogêneo, e o que era validado para um destino acabava sendo imposto como 

parâmetro para os demais. 

Esse equívoco interfere no incentivo à participação e cooperação dos agentes 

locais do destino turístico selecionado, no momento de elaborar e executar as ações 

do turismo, uma vez que grande parte dos esforços se pauta na perspectiva de 

atendimento exógeno ao lugar. Dito de outra forma, existe o incentivo para que 

ocorra a participação e cooperação dos agentes locais nos direcionamentos políticos 
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do turismo, no entanto, ele acaba sendo fragilizado devido à centralização nas 

demandas dos turistas. Ao fim desse processo, observam-se as demandas locais 

margeando o processo de planejamento, sendo beneficiadas apenas dos resíduos 

que excedem desse fluxo exógeno.  

Tal postura contraria a complexidade inerente ao turismo, que solicita a 

participação de profissionais interdisciplinares para olhar de forma múltipla a 

localidade, permitindo vislumbrar os diferentes valores e, cada vez mais, atender a 

multiplicidade das subjetividades dos sujeitos. Neste momento, aproxima-se da 

premissa que defende a participação de todos os agentes na formulação das 

políticas. 

O cerceamento de uma participação efetiva acaba gerando a criação de 

estereótipos e a falsificação de identidades. Com isso, acaba prevalecendo uma 

lógica de mercado promovida por empreendedores isolados e sem amparo de 

qualquer planejamento participativo, inserindo rótulos e adulterando identidades 

locais, no momento de transformar os lugares em destinos turísticos (OLIVEIRA, 

2012). O que se nota, diante da leitura do processo histórico até os dias atuais, é 

que as ações equivocadas do Estado acabaram se coadunando, e constituindo um 

cenário de desajustes em cadeia, no momento de planejar e gerir uma atividade 

turística no Brasil. 

 

(g) Descaso com a dimensão espacial do turismo 

 

Considerando todas as dificuldades já postas, chega-se ao que, 

possivelmente, seja o núcleo de onde se originam tantos equívocos. Sabe-se que o 

turismo apresenta o espaço como uma de suas dimensões básicas. Sem espaço 

não há turismo. Mesmo quando se considera o turismo digital e o turismo orbital, 

ambos necessitam de um espaço diferenciado para ocorrer, quer seja ele virtual ou 

sideral.   

Assim, compreende-se o turismo como a única atividade econômica para 

quem o consumo do espaço demarca a existência. “Para nenhuma outra atividade 

econômica, ainda, a porção visível do espaço geográfico – a paisagem - é tão 

relevante” (CRUZ, 2000, p. 57). Mas, apesar disso, o que se evidencia é que a 
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dimensão espacial ainda não assume um papel mais expressivo e norteador para as 

ações públicas do turismo no Brasil.  

Longe do ideal, o conteúdo impresso pelas políticas públicas de turismo, 

entende o espaço apenas como um dentre vários recursos que o turismo precisa 

para se efetivar. É marcante a forma como a questão da espacialidade do turismo 

aparece nos discursos dos órgãos oficiais. O espaço é tratado como mero suporte 

para o desenvolvimento econômico do setor, e o seu ordenamento e preservação só 

se revestem de prioridade quando estão relacionados com a facilitação da geração 

de mais capital. 

Contrariando a visão do Estado, Fonseca (2005) afirma que o espaço é um 

ativo importante para o turismo, uma vez que, na medida em que as políticas 

públicas buscam adaptar o território para a atividade turística, acabam promovendo 

critérios competitivos e, simultaneamente, transformando o espaço para fins 

específicos, ferindo muitas vezes suas particularidades. A partir disso, entende-se 

que o turismo necessita ser analisado em sua complexidade, sob uma ótica de vetor 

de produção do espaço social (RODRIGUES, 2000). 

Fratucci (2008, p. 107) alerta para a necessidade de uma correta abordagem 

do papel do espaço para a atividade do turismo, dizendo que “a dimensão espacial 

do fenômeno turístico deve ser observada pelo olhar complementar, concorrente e 

antagônico dos processos que tratam da apropriação e dominação do espaço pelos 

seus diversos agentes”.  

Assim, convém ressaltar que o correto entendimento do espaço, com base 

em Santos (2009), perpassa o campo das relações que o pertencem, possibilitando 

com isso a compreensão do espaço como sendo um conjunto indissociável, 

composto por objetos naturais e objetos sociais, observando a própria sociedade, 

atribuindo-lhe movimento e significados múltiplos.  

Só de posse dessa compreensão, se pode interferir nas questões antes 

mencionadas. Se a dimensão espacial no turismo recebe o devido tratamento, 

evitar-se-ia a centralização econômica, que gera um modelo segregador, 

impossibilitando a participação de todos os agentes que dão vida e dinâmica a esses 

espaços em que o turismo atua. Faz-se imperativo ampliar a atuação do turismo, 

implantando um modelo socioespacial, alinhado com as características peculiares de 
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cada localidade, considerando suas causas particulares, centralizando esforços nos 

sujeitos a quem o Estado deve serviços de fato e de direito. 

 

3.2.8 A relação entre a materialização do turismo e a produção de pesquisas 

 

Em face de todos os pontos analisados nesta seção de tese, é possível 

apontar a existência de uma relação entre o papel do Estado (por meio do fomento 

de políticas públicas, planos e projetos), dos investimentos realizados (públicos e/ou 

privados), das materialidades que definem e modernizam os territórios (o sistema de 

objetos). E essa relação se materializa em diversos estudos e pesquisas que 

surgem mediados pelos resultados positivos e/ou negativos dos trâmites já 

alinhados. Assim, os estudos surgem interligados aos rebatimentos que aparecem 

quando o turismo torna-se área de interesse estatal, e começa a inserir mudanças 

no território. 

A fim de ratificar essa realidade, utiliza-se como exemplo, o caso do nordeste 

brasileiro, região eleita pelo Estado para ser campo inicial de atuação de uma das 

mais relevantes políticas de turismo no Brasil, a saber: PRODETUR/NE. Assim, 

apresenta-se no Quadro 4, uma exposição dos investimentos, das áreas de indução, 

das ações e objetivos da primeira fase da referida política, que contava com um total 

de investimentos da ordem de US$ 625, 966.539,00 (Seiscentos e vinte cinco 

milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta nove dólares 

americanos), os quais deram suporte a uma série de materializações que foram 

efetivadas durante seu período de vigência. 
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Quadro 4 : Dados sobre as principais ações e impactos do PRODETUR/Ne (1990) 

Fonte: Adaptado do Banco do Nordeste (2005). 

Área de fomento Áreas estratégicas e/ou indutoras Materializações efetivas Recurso (US$) 

 
 

Desenvolvimento 
Institucional 

 
 

 Órgãos de Turismo Estaduais; 

 Órgãos Ambientais Estaduais; 

 Companhias de Saneamento Estaduais; 

 Departamentos Estaduais de Estradas; 

 Órgãos de Planejamento; 

 Governos Municipais. 

 Planos estratégicos, planos de marketing e planos 
de roteiros; 

 Organização interna dos órgãos; 

 Capacitação e treinamento pessoal; 

 Aquisição de Equipamentos e veículos; 

 Fiscalização ambiental. 

 
 
 

US$ 21.787.338 
 
 

 
 

Obras de infraestrutura 
básica e serviços 

públicos 
 

 Saneamento; 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Recuperação e Proteção Ambiental; 

 Transporte;  

 Recuperação do Patrimônio Histórico. 

 Projetos de saneamento em São Luís-MA, João 
Pessoa-PB, Parnaíba-PI, Natal-RN e Aracaju-SE; 

 Drenagem e Pavimentação de Centros Históricos; 

 Criação do aterro sanitário de Porto Seguro e 
Natal; Pavimentação de ruas, avenidas e vias 
expressas; Sistema viário de Ponta Negra. 

 
US$ 369.647.328 

 
 
 

 
 
 
 

Melhoramento de 
Aeroportos 

 
 
 

Melhoramento de 8 aeroportos: 

 Aeroporto Cunha Machado (São Luís, Maranhão); 

 Aeroporto Pinto Martins (Fortaleza, Ceará); 

 Aeroporto Augusto Severo (Natal, RN); 

 Aeroporto Santa Maria (Aracaju, Sergipe); 

 Aeroporto de Porto Seguro (Porto Seguro, Bahia); 

 Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães 
(Salvador, Bahia) e Aeroporto de Lençóis (Bahia); 

 Aeroporto de Guararapes (Recife, Pernambuco) 

 Construção e melhoramento das vias de acesso; 

 Ampliação do estacionamento; 

 Construção de terminais de carga; 

 Construção de edifícios de apoio; 

 Paisagismo e obras de drenagem; 

 Ampliação da pista, suas cabeceiras, das faixas 
de circulação e do pátio; 

 Segurança e Sinalização e iluminação. 

 
 
 
 
 
 

US$ 223.459.679 

 
 
 

Estudos e Projetos 
 
 

 
 

Elaboração projetos relacionados à preparação dos 
estados para o PRODETUR/NE; 

 Projetos para Desenvolvimento Institucional; 

 Estudos e Projetos de: Saneamento, Rodovias, 
Proteção e Recuperação Ambiental; 

 Planejamento territorial municipal e regional; 

 Estudos relacionados à preparação dos estados para 
a segunda fase do Programa, o PRODETUR/NE II. 

 Pavimentação de 11 trechos de rodovias; 

 Projetos para os polos de lazer – Ceará; 

 Recuperação e Revitalização dos Fortes em 
Salvador-Bahia; 

 Controle Ambiental das Dunas do Portinho – Piauí; 

 Plano Diretor de Limpeza Urbana de Maceió; 

 Plano Diretor do Litoral do Piauí; 

 Plano de Manejo do Parque Zoobotânico de 
Teresina. 

 
 
 
 

US$ 11.072.194 
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Ao observar o Quadro 4, é possível localizar as áreas selecionadas para 

receber os investimentos, muitas delas elencadas pela necessidade de fluidez de 

pessoas e mercadorias, como é o caso da reforma nos aeroportos, rodovias, além 

de ações de caráter urbano (as obras de saneamento e pavimentação), de caráter 

institucional (organização interna de órgãos ligados à atividade do turismo) e de 

caráter educacional-profissionalizante (capacitação e treinamento pessoal). 

Entende-se que todas essas intervenções produziram inúmeros 

desdobramentos como: construção e melhoramento das vias de acesso, obras de 

drenagem, controle ambiental, planos estratégicos, planos de marketing, roteirização 

turística, compra de equipamentos e veículos, construção de inúmeros fixos 

(estradas, acessos, urbanização de orlas, calçadas, quiosques), entre outras 

materializações, geradoras de impactos no cotidiano vivido, antes da atuação do 

PRODETUR/NE. 

Na sequência, apresenta-se o cruzamento desses dados, com as informações 

apresentadas no Gráfico 2, referentes ao levantamento que foi realizado inicialmente 

e quantificou os estudos (teses e dissertações), produzidos no âmbito dos 

Programas brasileiros de Pós-graduação em Geografia, aqui codificados diante do 

recorte temporal, marcado pelos períodos do antes e depois da atuação do 

PRODETUR/NE, a fim de mensurar os efeitos que as transformações turísticas do 

empírico provocam na produção acadêmica. Porém, antes de efetuar as devidas 

análises, é preciso fazer algumas ressalvas: 

  

 

 O uso dos dados referentes à primeira fase do PRODETUR-NE justifica-se, além 

dos inúmeros desdobramentos espaciais que o programa fomentou, pelo acesso 

à totalidade dos dados necessários para efetuar o cruzamento que marca essa 

apreciação; 

 

 Entende-se que a plenitude da análise se daria por meio da análise de todas as 

intervenções políticas que marcaram a materialização do turismo brasileiro ao 

longo do tempo. No entanto, devido à cultura disseminada de não produzir e 

armazenar dados, somada à dificuldade de compartilhamento, configura-se como 

empecilhos que impedem a constituição deste cenário analítico; 
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 É preciso ponderar, ainda, com relação ao levantamento dos estudos (teses e 

dissertações). É imprescindível deixar claro que os dados aqui apresentados 

referem-se apenas aos estudos geográficos (teses e dissertações), alusivos aos 

Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia, que usam a 

temática do turismo para realizar suas pesquisas;  

 

 O levantamento ocorreu, obedecendo a uma série de critérios metodológicos, que 

o delimitaram, com vistas na didática e operacionalização das análises. E, por 

essa razão, não abrange a totalidade dos estudos sobre a temática do turismo no 

país, na esfera da pós-graduação brasileira, nem tão pouco a completude dos 

próprios estudos fomentados pelos Programas de Pós-graduação em Geografia, 

em face de seu ambiente dinâmico; 

 

 Os estudos considerados não se localizam apenas na Região Nordeste, antes se 

origina em todo território nacional, justificados pelo efeito de multiplicação das 

ações do turismo. Informa-se ainda que seus diferentes objetos de estudo 

pautam-se na temática do turismo brasileiro entre 1975 e 2012, apresentando um 

recorte temporal antes e após a efetivação do PRODETUR/NE.  

 

Ressalvas feitas, apresentam-se as informações prestadas pelo Gráfico 2, as 

quais acabam compondo uma conjuntura que ratifica o impulso da quantificação de 

pesquisas que estudam o turismo, a partir da efetivação das ações postas pelo 

Estado, na forma de políticas públicas, que se desmembram pelo espaço, em 

inúmeras obras estruturais. 
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Gráfico 2: Evolução dissertações e teses que estudam turismo 

 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Nota-se, diante dos dados, que durante a década de 1990, havia certa 

fragmentação das pesquisas sobre o turismo, fato compatível à agitação inicial no 

campo da institucionalização do turismo, momento em que o poder público ainda 

traçava planos para a atividade, como, por exemplo, o próprio PRODETUR. É 

possível constatar que entre a década de 1980 e 1990, havia poucos estudos 

geográficos que usavam do turismo como tema. Cenário igualmente coerente com a 

conjuntura que o turismo vivenciava no Brasil, ou seja, demanda supérflua, 

amadorismo, sem estrutura e incentivos governamentais.  

Seguindo o raciocínio, entende-se que os resultados dessas intervenções 

começaram a surgir de fato na década de 2000, período em que se observa um 

aumento exponencial de estudos que tratam do tema. As metas propostas por esse 

programa específico, da década de 1990, vislumbravam desdobramentos e impactos 

(positivos e/ou negativos) de suas ações somente para os anos subsequentes.  

Assim, quando se avalia a década de 2000, período no qual as 

materializações do referido programa e de outros, aqui não considerados pela 

inexistência de dados, já haviam se espacializado e gerado impactos na sociedade, 

contabiliza-se um crescimento de pesquisas sobre o turismo, o que ratifica a ideia de 

que os estudos surgem como busca de respostas, aos rebatimentos (positivos e 

negativos) que são fomentados, perante a efetivação das políticas e programas de 

turismo no Brasil. 
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Constata-se que os equívocos e êxitos que marcam a trajetória da gestão do 

turismo no Brasil fornecem subsídios para estudos que passam a ser iniciados por 

distintas áreas científicas. É notório que quanto mais o turismo passa a interferir na 

dinâmica dos sujeitos, mais ele se transforma em temática para estudos e 

pesquisas. Por isso, vários estudiosos têm buscado contribuir, no sentido de gerar 

uma massa crítica que forneça avanços e coerência nos estudos do turismo. E neste 

cenário destaca-se o geógrafo, que por vários momentos históricos esteve 

levantando e empreendendo questões na área. 

Enfatiza-se a notória relação estabelecida entre a interferência da atividade 

do turismo no cotidiano dos sujeitos e o fomento de pesquisas, uma vez que se 

comprova um aumento significativo e progressivo de estudos geográficos que tratam 

do turismo, no mesmo período das intervenções estatais, por meio da política 

pública (PRODETUR) que impulsionou ações modificadoras, as quais adaptaram os 

territórios, sob os moldes competitivos para fins turísticos. Nota-se que, pensar no 

turismo enquanto campo de investigação complexo tem sido, na 

contemporaneidade, uma tarefa desafiadora e que passa a ser empreendida por 

diversas áreas do conhecimento.  

É pertinente dizer ainda que, as análises realizadas até aqui evidenciam que 

a gestão pública do turismo no Brasil, e tudo que se desdobra a partir dela, apesar 

de alguns pontuais avanços, ainda é marcada por direcionamentos equivocados que 

fazem com que as melhorias sociais continuem sendo pífias, quando comparados ao 

potencial do Brasil.  

Atesta-se que a atual promoção do turismo brasileiro é fruto direto da 

evolução de suas políticas públicas, na busca por adequar os territórios com vistas à 

atividade. Corroborando essa fala, Lopes (2013, p. 8) comenta que a “análise da 

evolução do turismo, indica que as políticas públicas no Brasil passaram por 

transformações [...] no decorrer do tempo, indicando mudanças no referencial que 

norteou as intervenções”.  

Percebe-se que a evidente necessidade da atuação da política pública para o 

turismo transferiu as análises para os rebatimentos espaciais provocados por esses 

instrumentos políticos. No entanto, a preocupação atual sugere o direcionamento 

das análises para o momento de articulação, formulação e execução da política. E, 

com isso, não mais se espera pelos impactos das políticas, para interferir nelas. 
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Reconhece-se que é preciso caminhar em direção ao núcleo do problema, e não 

ficar atuando nas margens dele. 

No tocante à noção de uma gestão descentralizada, tão mencionada na fala 

do poder público, é preciso certa cautela. Concorda-se sobre a necessidade de 

descentralizar as ações e decisões, a fim de estimular o empoderamento dos 

sujeitos que estão envolvidos na conjuntura da gestão do turismo no Brasil. 

Entretanto, é preciso discernir que descentralizar não é sinônimo de desarticular. 

Para tornar o processo gestor mais participativo e colaborativo, se faz 

imperativo concatenar as diferentes ações de cada esfera do poder público, sempre 

se pautando em um desenvolvimento articulado. Deve-se ter o cuidado para não 

desmembrar demais as instâncias de gestão, e com isso acabar enfraquecendo os 

esforços e a cooperação mútua, promovendo o que Santos (2009) intitula de “guerra 

dos lugares”, em que os critérios de competitividade assumem o controle dos 

princípios da gestão horizontal. 

A não obediência dessa postura acabou promovendo a criação de metas 

sobrepostas com ênfase no turismo, apresentando conteúdos contraditórios. Essa 

circunstância só dificulta a efetivação do que foi planejado. Por essa razão, pode-se 

justificar o motivo pelo qual o PRT, mesmo tendo passado mais de dez anos de sua 

criação, ainda não conseguiu efetivar, na íntegra, a sinergia entre os critérios de 

descentralização, regionalização, planejamento coordenado e participativo. 

Para esse caso específico, identifica-se a incoerência em estimular um 

fomento do turismo, baseado no desenvolvimento sustentável e de base local, mas 

ainda fazendo uso de padrões determinados pelo mercado capitalista, onde a 

produção, a promoção e o consumo assumem expressivo destaque. Entende-se que 

não se pode pensar em efetivar ações sustentáveis e com direcionamento para o 

desenvolvimento local, apoiando-se em critérios capitalistas e/ou competitivos que 

visam à produção, distribuição e consumo (RODRIGUES, 2000). 

É fato que o PRT é a política brasileira de turismo que buscou resultados mais 

significativos, mesmo que parte dessas metas tenha ficado marcada no campo das 

intenções. Vale ressaltar que, simultâneo à aplicação de ideias inovadoras, é 

imprescindível agenciar uma mudança da cultura política e administrativa no Brasil, 

abarcando todo território nacional e promovendo uma troca dos paradigmas 

equivocados. 
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Em meio a toda mudança global, nota-se a promoção do turismo, em meio a 

uma acirrada competição entre lugares, favorecendo um processo de 

(re)ordenamento dos espaços, baseado na acumulação do capital, por meio do 

apoio dos governantes locais. Com isso, os “planos e políticas, apesar de 

prometerem o desenvolvimento turístico sustentável, quase sempre estão focados 

tão somente em facilitar o jogo do sistema produtivo do capital, deixando de lado os 

outros agentes sociais envolvidos” (FRATUCCI, 2008, p. 60). 

Na gestão pública do turismo no Brasil, é fácil identificar esse processo de 

diferenciação dos espaços. A proposição de regiões turísticas, compostas por polos 

turísticos, já é uma forma de diferenciar espaços, e simultaneamente, otimizar a 

geração de fluxos e, como consequência, de divisas. A expressiva segmentação do 

turismo no Brasil também já é reflexo desse processo mundial de diferenciação de 

espaços.  

Após o debate dessas questões, parece acertado levantar outras, deixando 

suas análises para pesquisas futuras. Como exemplo, citam-se algumas perguntas 

que precisam ser respondidas, por outros estudos complementares: Quais regiões 

turísticas funcionam efetivamente como planejado? Qual motivo direciona as 

reuniões dos polos, do parâmetro cooperativo para o parâmetro competitivo? Por 

que os editais não respeitam as peculiaridades de cada destino? Por que a 

formação dos bacharéis em turismo não tem representatividade para a gestão da 

atividade? De onde vem a deficiência de qualificação dos gestores? Por que o 

Estado continua com uma postura de gestão imediatista? Qual o verdadeiro papel 

das operadoras, quando se considera o sucesso ou fracasso de um destino? Entre 

outras questões que a complexidade do turismo incita.  

Como era de se esperar, e após todas as informações discutidas, fica patente 

dizer sobre a impossibilidade de se fazer uma análise que trate da materialização do 

turismo no Brasil, sem discutir a postura e as proposições do poder público para com 

o setor. Não se pode refletir sobre o processo de materialização do turismo no Brasil 

sem associar sua evolução com as ações de responsabilidade do Estado. 

Corroborando, Oliveira (2012, p. 386) afirma que: 

 

Ao longo da história tem sido inconcebível a ocorrência de um Estado que 
abra mão da prerrogativa de intervenção na esfera econômica. Mesmo no 
liberalismo clássico, que reivindicava um Estado ausente às leis do 
mercado, eram atribuídas funções ao poder público, a exemplo da 
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manutenção de obras e instituições imprescindíveis à sociedade, do 
controle de taxa de juros [...] O Estado se configura como o sujeito ativo da 
política de turismo, por contar com os meios e instrumentos políticos, 
jurídicos, administrativos (e até policiais) para a ordenação da atividade, 
face aos impactos que o fluxo de turistas e as repercussões das atividades 
econômicas por ele geradas têm sobre o território e a sociedade.  

 

Portanto, há de se convir que mesmo havendo falhas que marcaram todo 

esse processo, o papel do Estado continua sendo fundamental e imperativo para o 

alcance do fomento de uma atividade turística mais democrática, nos amplos 

sentidos que cabem no adjetivo.     
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Após a análise dos acontecimentos históricos que caracterizaram, e ainda 

repercutem na forma como o turismo se materializa no Brasil desde 1930, busca-se 

com esta seção, traçar o caminho percorrido pela Geografia, no sentido de 

constituir-se enquanto ciência sistematizada (século XIX), ressaltando seus 

principais fundamentos teórico-metodológicos e conceituais, os quais lhe fornecem 

base científica. 

Sobre a finalidade de resgatar esse processo de constituição do 

conhecimento geográfico, cabe ressaltar a fala de Gavidia (2011), que nos lembra 

que toda ciência é reflexo direto de sua própria história em movimento. Assim, 

conhecer o caminho pelo qual a Geografia definiu-se enquanto ciência e examinar 

alguns dos seus fundamentos científicos, permite estabelecer uma relação direta 

entre os subsídios utilizados pelas pesquisas geográficas (teses e dissertações), no 

âmbito dos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia, 

que estudam o turismo, com os elementos que compõem a práxis da atividade 

turística no Brasil, permitindo, a partir disso, entender alguns nexos que podem 

indicar uma finalidade para esses estudos. 

Sem embargo, é preciso expressar que essas questões que tratam dos 

aportes científicos, quando não evitadas, são abordadas timidamente pelas 

pesquisas geográficas no Brasil, precisamente por demandar um considerado 

volume de leituras, e por isso, análises mais complexas. Na opinião de Gomes 

(1996), essa despreocupação teórica é responsável pela fragilidade e pela falta de 

reconhecimento da Ciência geográfica com relação às demais.  

Corroborando essa ideia, Moreira (2007, p. 13) diz que a omissão desses 

assuntos metodológicos acaba refletindo no “estado de confusão em que se 

encontram as ideias em geografia [...] e a falta de correta orientação [...] explicando 

os produtos que tem saído de nossas produções, muitos [...] sem uma cara 

geográfica discernível”. 

De tal modo, somente estudando essas questões, torna-se possível reduzir o 

número de equívocos quanto às particularidades geográficas, demonstrando que 

esse tipo de análise acaba influenciando no conhecimento final produzido, e 

devolvido à sociedade. 

Ainda é oportuno frisar que esta seção almeja realçar uma “digital geográfica”, 

entendida aqui como uma marca, uma identificação científica que direciona as 
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diversas investigações, inclusive as que pesquisam sobre o turismo, sempre 

originadas e embasadas no conhecimento científico estruturado em torno da Ciência 

geográfica. 

Face ao exposto, e como se trata de um conteúdo complexo, é imperativo 

alinhar algumas observações, a fim de, por ventura, não frustrar as expectativas de 

qualquer leitura condicionada para com este texto.  

Inicia-se expondo que esta seção não se reveste de um debate filosófico 

denso, quanto ao viés epistemológico e/ou ontológico do conhecimento geográfico, 

até porque não é este seu objetivo. Contudo, se entendermos a epistemologia, 

conforme sugere Moreira (2007, p. 9), como “parte da filosofia que trata do tema do 

conhecimento”, estamos autorizados a dizer que, nesta seção, adentra-se nessa 

vereda, até o ponto de selecionar alguns parâmetros para que se possa submeter as 

análises.  

Também é preciso deixar claro que a meta aqui não é traçar uma construção 

histórico-científica enfadonha da Geografia, apontar modelos a serem seguidos ou 

mesmo delimitar subsídios contemporâneos que garantam uma análise geográfica 

“correta” do mundo. Até porque se entende que padronizar essa missão não se 

reveste de possibilidade efetiva, principalmente por se tratar da produção do 

conhecimento geográfico, que relaciona-se com um mundo em constante 

transformação. 

Contrário a isso, procura-se sublinhar alguns elementos básicos, de 

representação geográfica significativa, que proporcionam factibilidade para as 

pesquisas geográficas nacionais (teses e dissertações), ao articular bases históricas 

e modernas, no momento em que se estuda o fenômeno turístico. 

Ao retomar o pensamento de Gomes (1996), entende-se que toda vez que 

acontece o embate entre o novo e o tradicional, a fim de explicar a realidade, acaba 

ocorrendo uma reatualização do conteúdo já posto, gerando rupturas e impondo 

nova totalidade. Por isso, tem-se como possibilidades aqui, atualizar olhares, romper 

alguns preconceitos, e ler a realidade, mesmo sabendo que ela continuará 

recebendo estímulos, e por isso, se transformando. 

Por essa razão, informa-se que as linhas que seguem estão ordenadas da 

seguinte forma: iniciam-se com a exposição da trajetória da sistematização do 
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conhecimento geográfico, enfatizando algumas de suas principais categorias de 

análise, além de alguns de seus principais conceitos e teorias.  

Destaca-se ainda o empenho em retratar a importância do método científico 

para a construção das pesquisas científicas, sobretudo as geográficas. Desse modo, 

cabe analisar como toda essa conjuntura se refletiu e/ou reflete na pauta da 

Geografia brasileira, desde sua inauguração como disciplina acadêmica (1934), até 

uma leitura geográfica contemporânea.  

Admite-se que existe um campo extenso de elementos geográficos que 

poderiam ser elencados nesta seção, mas como as análises estão concatenadas à 

metodologia e aos objetivos específicos da tese, reforça-se a atenção para as 

contribuições do geógrafo Milton Santos, sobretudo para o entendimento do conceito 

de Espaço geográfico e de sua teoria, ambos apresentando parte significativa da 

interpretação de mundo do referido geógrafo e que por isso apresenta efetiva 

representatividade no Brasil. 

4.1 A Trajetória Histórico-Científica da Geografia 

Meditar sobre a trajetória histórica de construção científica da Geografia é 

caminhar, no decorrer do tempo, paralelo com os avanços e transformações 

mundiais, que, ao se espacializarem, passaram a solicitar do saber geográfico novas 

explicações sobre a realidade de movimento constante. Santos (2004, p. 18) já 

evidenciava que: 

Cada vez que as condições [...] de realização da vida [...] se modificam , ou 
a interpretação de fatos sobre a existência do homem [...] conhecem [..] 
evolução, as disciplinas científicas são obrigadas a realinhar-se para poder 
exprimir [...] a realidade total que lhe cabe explicar. 

 

Assim, o avanço do conhecimento geográfico está imbricado com o processo 

de desenvolvimento dos sujeitos, tanto no plano material quanto no plano das ideias 

(pensamento filosófico-científico), lançando explicações da realidade vivida, por 

meio da instrumentalização de recursos que permitem medir, registrar, analisar, 

verificar, testar, comprovar e reproduzir as ações (ANDERY, 2007). 

Sabe-se que todo o caminho percorrido pelo saber geográfico, desde a 

Antiguidade até sua sistematização, no final século XIX, sempre esteve marcado, 

mesmo que em graus diferentes, pela presença de debates, críticas, discordâncias, 

revoluções e tentativas de atualização de conteúdo, as quais agregaram subsídios e 
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ampliaram a base do conhecimento em construção. Parte dessa conjuntura é 

mencionada na fala de Gomes (2006, p. 14), quando o autor diz que: 

 

A Geografia percorreu um longo caminho desde a ideia de contemplação do 
século XIX, [...] discurso de Humboldt, Ritter [...] passando pelo ideal da 
“descrição animada” de Vidal de la Blache, começo do século XX, até 
chegar as posições atuais. Durante este trajeto, a complexidade de seu 
campo de estudos foi se firmando, e os sucessivos debates teórico-
metodológicos foram companhia necessária e inseparável. 
 
 

É importante ressaltar que, demarcar a sistematização da ciência geográfica 

no final século XIX, não significa dizer que inexistiu conhecimento geográfico em 

períodos anteriores, uma vez que questões sobre descrição da terra, sobre posições 

e fronteiras, sempre estiveram presentes nos períodos de descoberta e exploração 

da terra.  

Bauling (1982, p. 59-60) corrobora dizendo que “a humanidade faz geografia 

desde há muito tempo e o mais frequentemente sem o saber. Ela o faz [...] desde 

primeira metade do Século VI que Anaximandro de Mileto construiu a primeira carta 

do mundo”. Por isso, todo o conhecimento que antecedeu a sistematização é 

denominado de saber geográfico. 

Este saber começa a se modificar, a partir da definição do princípio de 

unidade terrestre, uma vez que o nível de descrição da terra chegava a um patamar 

que tornava possível ter a noção de totalidade do planeta. Foi nessa ocasião que o 

saber geográfico iniciou seu caminho, a fim de tornar-se científico (DANTAS, 2011). 

Destarte, o que se entende por sistematização geográfica, no final século XIX, 

é o ordenamento do saber geográfico, que já no seu início era influenciado pela 

corrente filosófica positivista, segundo a qual todos os elementos, inclusive o 

homem, eram influenciados por leis naturais. Esse viés positivista é marca das 

primeiras análises geográficas, fazendo uso do método científico experimental 

(MORAES, 2007). A seguir, inicia-se a exposição do saber geográfico, e seus 

desdobramentos, até chegar a sua sistematização. 

 

4.1.1 O saber geográfico a caminho da formalização 

 

Por considerar o saber geográfico como o conjunto de ideias e noções que 

antecedeu a sistematização, segue um breve relato sobre os seus principais marcos 



P á g i n a  | 149 

 
 

e relações que impulsionaram-no para o alcance de bases científicas sólidas no 

decorrer da história. Esta exposição fundamenta-se em Santos (1988), Gomes 

(1996, 2006) , Moraes (2002), Moreira (2007) e Dantas (2011). 

A título de contextualização, salienta-se que na pré-história (período neolítico 

– 10.000 a.C.),  já era possível identificar, em face do sedentarismo humano, o 

desenvolvimento de técnicas de plantio e pastoreio. Logo, desenvolve-se a 

astronomia, diante da demanda de entender as estações do ano. As ideias aqui 

ainda estavam sendo induzidas sem intencionalidades mais elaboradas (MORAES, 

2002). 

Na Idade Antiga e/ou Antiguidade Clássica, tem-se o período em que os 

gregos lideram o fomento do saber geográfico, que ainda versa sobre aspectos 

naturais. É aqui que o termo “geografia” é criado, denotando uma ideia de descrição 

da terra, representado principalmente por Estrabão, Ptolomeu, Heródoto, entre 

outros pensadores. 

Em face de algumas navegações que ocorriam nesse período, instituindo 

relações comerciais no Mediterrâneo, o conhecimento do ambiente fisico e dos 

fenômenos naturais se fazia necessário. Por volta de 150 a.C., os romanos 

conquistam a Grécia, e, para além do território, se apoderaram dos conhecimentos 

produzidos. 

De acordo com Dantas (2011), foi nessa época que dois pontos de vista 

surgiram: o primeiro fazendo menção à física terrestre e o outro, pautando-se na 

descrição das diferenças da superfície terrestre, originando as ideias básicas para o 

que depois seriam Geografia Geral e Geografia Regional.  

Na Idade Média, já nos deparamos com a figura de Ptolomeu, que ainda 

continuava responsável pela noção descritiva da terra, que seguiria até o 

Renascimento. Fato que motivou Dantas (2011, p. 50) a afirmar que “a Idade Média 

é para a geografia, um período [...] de estagnação do conhecimento”. 

Somado a este cenário, observamos as invasões bárbaras, que isolaram as 

sociedades europeias, dentre elas o Império romano, possibilitando a instituição do 

Feudalismo. Essa situação é um impedimento para o desenvolver do saber 

geográfico, uma vez que a comunicação e o deslocamento de pessoas, ideias e 

bens, não eram permitidos. O próprio sistema feudal tenta solucionar a adversidade, 
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lançando a ideia da autossubsistência, o que só reforçou as barreiras de mobilidade 

e trocas. 

Associado a esse contexto, observa-se o protagonismo da Igreja Católica na 

vida dos sujeitos, a ponto de influenciar os feudos e a forma como os fatos eram 

explicados, associando-os aos desígnios sagrados, o que faz Moreira (2007, p.14) 

dizer que “a geografia é a extensão da Bíblia e o geógrafo um cartógrafo do 

fantástico”. Pontua-se uma estagnação do conhecimento científico, de modo geral, 

uma vez que tudo era explicado com base em uma justificação de ordem divina. 

Nos séculos X e XI, iniciam-se as cruzadas, expedições que visavam 

reconquistar territórios para a Igreja Católica. Destaca-se aqui, a expansão árabe-

mulçumana, que, influenciada pela cultura grega, permitiu que o saber geográfico 

voltasse a se desenvolver, mesmo com a paralização da Europa feudal. Os árabes 

traduziram todo o conhecimento grego constituído até o momento, e nele estava 

contido o saber geográfico (MORAES, 2002). 

Na Idade Moderna, nota-se o período marcado pelas grandes navegações e 

descobrimentos. Cabe relembrar que somente após o conhecimento integral da 

terra, em face das navegações de descobrimento e exploração, foi possível surgir 

uma Geografia Moderna (DANTAS, 2011). 

Ainda como saldo das grandes navegações exploradoras, observa-se uma 

avalanche de informações novas, referentes aos lugares recém-descobertos. Essa 

conjuntura solicitava uma coleta e uma descrição desse expressivo acervo de 

dados. Em função disso, destaca-se o aparecimento de sociedades geográficas e de 

escritórios coloniais. Conforme Moraes (2002, p. 18-19), 

 

A fundação das sociedades geográficas e dos escritórios coloniais atesta o 
interesse [...] por essa coleta de informações. O acúmulo das descrições 
fornece base empírica para a comparação entre as áreas, núcleo 
germinador das indagações associadas na sistematização geográfica. 

 

Essas sociedades, financiadas pelas políticas de expansão dos Estados 

colonialistas, assumem a organização das expedições, das conferências, da 

elaboração de mapas e da edição de revistas. Mais tarde, estimulam a “expansão do 

ensino de geografia nas universidades e o reconhecimento oficial da Geografia 

como ciência” (DANTAS, 2011, p. 4). 
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O aperfeiçoamento das técnicas cartográficas pode ser apontado como outro 

fator que contribuiu para que a Geografia acelerasse seus passos rumo ao 

reconhecimento científico. Esse aprimoramento técnico, de responsabilidade das 

sociedades e escritórios geográficos, era considerado como demanda primária, 

quando se pensava em desenvolver relações comerciais, com as novas terras 

descobertas, necessitando, pois, de mapas detalhados e de rotas de navegação 

precisas (MORAES, 2002). 

Neste exato momento da trajetória histórica, presencia-se o Renascimento 

(século XV-XVII), quando a Geografia assume a forma de uma cosmologia, 

passando a estudar o mundo pela ótica sistêmica. O geógrafo passava a ser um 

“cartógrafo do movimento dos corpos celestes em seus rebatimentos geodésicos 

sobre a superfície [...] referendando uma visão de mundo natural e dessacralizada” 

(MOREIRA, 2007, p. 14-15). 

Reforçando as mudanças já ocorridas, e as que estavam por vir, pontua-se 

que no século XVIII, surge um movimento intelectual na Europa chamado de 

Iluminismo, caracterizado por destacar a ciência e a racionalidade crítica, em 

contraponto às formas distintas de explicação do mundo.  

Consequentemente, nota-se uma inversão na conjuntura científica, uma vez 

que as dúvidas sobre os fenômenos naturais deixam de ser explicadas somente 

através da Bíblia. Esta é, talvez, a mudança que mais ressignificará a 

instrumentalidade geográfica. Ao afastar-se de uma explicação dogmática, a 

discussão migra para o uso da razão, em sua relação explicativa do mundo 

(DANTAS, 2011). 

Surgia, portanto, uma nova forma de pensar. A razão, e, por efeito, o homem, 

assumem um protagonismo. Esta dessacralização da natureza permitiu a 

intervenção humana na ordem natural e a constituição das ciências modernas, 

dentre elas a Geografia. Para Moreira (2007, p. 14-15), no período entre o 

Renascimento e o Iluminismo, o saber geográfico assumia um duplo papel: 

 

De um lado, volta a ser uma cartografia do fantástico, mas desta vez para o 
fim de realçar o imaginário de uma Europa racional em contraste com um 
mundo dos bárbaros [...] e de outro é uma cartografia da precisão, voltada 
para o fim de orientar os naturalistas e navegadores que se lançam na 
conquista do mundo desconhecido. 
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Uma sociedade focada na expansão comercial, visando cada vez mais o 

lucro, já sinalizava a passagem do Feudalismo para o Capitalismo, no final do século 

XVIII e início do século XIX.  

Essa troca de perspectiva trazia consigo uma série de transformações, para 

além do campo científico. Atesta-se uma mudança no modo de vida medieval, de 

características agrárias, teocráticas e fundiárias. Observa-se a chegada de 

características como a urbanização, presença do Estado, expansão do 

protestantismo, surgimento da burguesia, entre outras. 

Com o fim do século XVIII, ocorreu um aprimoramento dos meios de 

transporte, permitindo maior mobilidade. Surge também a máquina a vapor e o uso 

das estradas de ferro, que subsidiam a circulação de bens e pessoas. A Revolução 

Industrial marca esse tempo, e deixa um legado significativo para as técnicas de 

manufatura (MORAES, 2002). 

Com efeito, a produção e o comércio apresentaram um salto significativo. 

Uma nova racionalidade em torno do desenvolvimento tecnológico torna-se 

necessária, em face da ampliação dos mercados, e visando acompanhar os ritmos 

produtivos de escala mais ampla. Todo o esforço voltava-se para o fomento de 

instrumentos que potencializassem a produção. Com isso, o planejamento e a 

pesquisa científica se disseminam, de maneira retroalimentar a necessidade 

produtiva e comercial (DANTAS, 2011). 

Dessarte, os interesses econômicos se multiplicam, ficando notório que 

somente após o desenvolvimento técnico-científico, é que a sociedade alcançou o 

aval que faltava para dar continuidade às grandes navegações, que 

simultaneamente apresentavam a expansão econômica, a associação de novas 

terras e a inserção definitiva do sistema capitalista. “Tudo está sujeito à lei do 

movimento e da renovação [...] o novo não se inventa-se, descobre-se” (DANTAS, 

2011, p. 17-18). 

É oportuno frisar que as ações que marcam esse período têm um caráter 

imediatista e utilitarista, fazendo com que a ciência configure-se como um vetor de 

produção do capital. Pensando assim, o homem cresce em importância por ter 

posse da razão, e a amplitude da influência das técnicas ultrapassa o viés comercial, 

e relaciona-se com finalidades mais amplas (SANTOS, 1988). 
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Chegamos ao século XIX, e, com ele, aperfeiçoam-se as ações de 

penetração nos continentes e a ocupação colonial das terras descobertas, 

resultando no choque entre povos, costumes, histórias e sociedades distintas, 

sempre sobrepondo a Europa, como agente hegemônico.  

Ao pensar sobre o viés científico, Dantas (2011, p. 3-4) aponta quatro 

contribuições que materializam o ideário da ciência do século XIX, são eles: “a 

explicação científica com base na razão pura; [...] a dessacralização e banalização 

da natureza, possibilitando a intervenção humana na ordem natural; [...] a fé na 

ciência; [...] a fé no progresso”.  

É preciso esclarecer que todas essas modificações vão acontecendo e se 

concatenando, no decorrer do tempo, em meio a processos cada vez mais 

complexos, até desembocarem no século XIX, tempo da sistematização geográfica. 

Assim, apresenta-se até este momento a análise da sistematização científica 

da Geografia. Antes, todavia, parece acertado destacar a presença do par dialético 

homem-meio por todo trajeto percorrido desde a Antiguidade. Apesar de níveis 

diferentes, a depender de particularidades de cada época, a sinergia entre o homem 

e o meio é vista como um denominador comum que possibilitou o aprimoramento 

geográfico. Constatação que fez Moreira (2007, p. 116) qualificar essa relação 

homem-meio como o “eixo epistemológico da geografia”, desconstruindo, portanto, a 

ideia de analisar homem e meio, com realidades distantes. Para Andery (2007, p. 9-

10), 

O homem é um ser natural [...] parte integrante da natureza; não se poderia 
conceber o conjunto da natureza sem nela inserir a espécie humana. Ao 
mesmo tempo em que se constitui em ser natural, o homem [...] precisa com 
ela se relacionar já que dela provêm às condições que lhe permitem 
perpetuar-se enquanto espécie [...] A ação humana [...] diferencia-se do 
animal porque, ao alterar a natureza, torna-a humanizada. Alterando-se 
simultaneamente. 
 

Nestes termos, dedica-se ao homem, visto como agente de modificação de 

superfície, a intervenção como sua principal característica. Essas intervenções 

humanas acabam substituindo um meio natural por um meio humanizado. Acentua-

se que desse relacionamento (homem-meio), por intermédio do desenvolvimento 

técnico-científico, identifica-se um legitimo “DNA” do saber geográfico.  

Reforça-se que o progresso teórico-metodológico da Geografia resulta 

exatamente dos avanços do entendimento da relação homem-meio. Uma vez que 

quando havia baixa correspondência desses elementos, a simples associação dos 
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fatos dava conta de responder aos desafios postos. A partir do momento que a 

técnica passa a ser inserida no processo, houve mudanças constantes, e os fatos 

passaram a exigir da Ciência geográfica certo progresso na sua forma de entender o 

mundo e de tecer suas explicações (SANTOS, 2009). 

 

4.1.2 A particularidade alemã e o início da sistematização geográfica 

 

É indiscutível o relevante papel que a escola alemã teve, diante de sua 

particular questão espacial (início do século XIX), no processo de sistematização da 

Geografia.  

Sabe-se que a Alemanha encontrava-se atrasada, com relação às outras 

nações europeias, no que se refere ao processo de constituição de um Estado 

Nacional Moderno. Essa lentidão em torno da questão da unificação atingiu 

diretamente a formação de uma burguesia, e o consequente desenvolvimento do 

capitalismo no país, afetando as relações econômicas, a organização política e, por 

fim, as formas de pensamento alemão.  

Nota-se que, enquanto os outros países da Europa vivenciavam um período 

de franca expansão mercantil, resultado do sistema capitalista, que já se fazia 

presente e ressignificava o cotidiano vivido, a Alemanha ainda tratava da questão da 

formação de um espaço nacional, em face de um cenário desarticulado, sem 

unidade e de acirrada competitividade entre as mais de 300 unidades políticas e 

autônomas, chamadas de estados membros, que delimitavam as fronteiras alemãs 

(MORAES, 2002). 

De tal modo, diante do atraso na constituição de um Estado e do interesse em 

recolocar a Alemanha em posição de destaque na Europa do século XIX, os 

alemães encontraram no saber geográfico uma solução para os contratempos que 

viviam. É em face de uma ação imperialista e expansionista, que o saber geográfico 

é convocado para agir na Alemanha. Costa e Rocha (2010, p. 31) mencionam que:  

 

A geografia científica nasce durante o triunfo da burguesia na Alemanha e 
passou a ser usada com fins políticos expansionistas. Os alemães, que 
entram tardiamente nas relações capitalistas de produção, em razão da 
unificação tardia, utilizaram a nova ciência para atingir suas necessidades 
imperialistas de expansão territorial e comercial. 
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É possível identificar na fala do autor um uso intencional do saber geográfico, 

acompanhado por um viés positivista, segundo o qual todo esforço deveria se 

restringir ao fato mensurável, característica inerente à formação de um 

conhecimento direcionado às ambições capitalistas, que se desdobra para as 

questões em torno da expansão territorial e comercial em curso. Por isso, Moreira 

(2007, p. 15-17) qualifica a Geografia dessa época como uma ciência: 

 

Dos grandes espaços e o geógrafo num especialista em teoria e prática de 
localizações [...] um teórico e um técnico do Estado [...] sob esse perfil [...] 
se formam numerosas gerações de geógrafos, filhos da teoria da 
localização e da teoria da região, enquanto êmulos da teoria do 
planejamento estatal. 
 

Mais tarde, essa visão restrita da Geografia acabou impossibilitando um 

amplo alcance de sua autonomia, enquanto disciplina científica, reverberando nos 

debates quanto à definição de seu objeto de estudo, permitindo constatar, a 

posteriori, sua fragilidade teórica e epistemológica.  

Santos (1988) opina sobre o fomento de uma Ciência geográfica enquanto 

finalidade estratégica e manipulável. Para o autor, essa particularidade fragilizava a 

produção de um conhecimento mais crítico, revestindo a missão do pesquisador de 

um pragmatismo saliente, guiado pelo viés econômico, evidenciando assim o 

“divórcio” entre teoria e práxis. 

O modus operandi utilizado pelos alemães, com vistas na Geografia, acabava 

mascarando processos, instruindo conflitos armados, com o objetivo de legitimar o 

poder estatal. Isso impossibilitava o encaminhamento de qualquer preocupação com 

a transformação “de essência social e não pautada em interesses mercantis” 

(MOREIRA, 2007, p. 61). 

Compreende-se que todo esse relato histórico e as necessidades da 

sociedade alemã são pontos importantes de composição do percurso de 

sistematização da Ciência geográfica, contudo, eles não podem ser considerados 

como exclusivos para o alcance da legitimação científica da Geografia.  

Nesse tempo, o saber geográfico ainda encontrava-se fragmentado pelos 

campos da Filosofia, Matemática e Física, e as primeiras tentativas efetivas de 

sistematização científica e conceitual da Geografia, garantindo-lhe autonomia, só 

iniciam com as contribuições iniciais dos geógrafos Alexandre Von Humboldt e Karl 

Ritter. Ambos edificaram os alicerces necessários para uma cientificidade 
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geográfica, e por isso são considerados como os “pais” da Ciência geográfica 

moderna.  

Em suas obras, é possível encontrar respostas aos desafios da sociedade 

europeia em que viviam, a saber: o desenvolvimento do capitalismo, a colonização e 

a formação política da Alemanha (MORAES, 2002).  

4.2 O Movimento de Renovação da Geografia 

O movimento que renovou a maneira como as análises geográficas eram 

realizadas, surgiu em meados do século XX, em decorrência do afastamento, de 

grande parte dos geógrafos, dos fundamentos científicos tradicionais. Observa-se 

que os impactos da cientificidade positivista, que haviam fragmentado o projeto 

geográfico, ainda reverberavam. Por essa razão, e diante do crescimento de campos 

geográficos específicos, pairava uma dúvida sobre qual seria, epistemologicamente, 

a identidade geográfica (MENDONZA, 1982). 

Com efeito, inicia-se uma procura por possibilidades, linguagens, e por 

um ambiente que admitisse reflexão e criação simultaneamente. Surgem, então, 

novas questões sobre o objeto, método e sobre a significação geográfica. 

O embate entre tradicional e contemporâneo é ratificado. O contexto 

histórico revela um polo tradicional expressando-se de modo racionalista, com base 

na razão, no universalismo e na uniformidade, e o polo contemporâneo 

caracterizando-se opostamente por um subjetivismo, por singularidades e 

identidades diferenciadas. Em meio a essa tensão, ativa-se um movimento científico 

que renovou a Geografia. 

De forma geral, percebe-se que no limiar do intervalo entre as duas 

guerras mundiais, mudanças significativas foram inseridas na sociedade, 

acarretando a necessidade de reformular a nova realidade para os próximos 

períodos. Essas modificações impactaram diretamente o trajeto do pensamento 

científico, atingindo, por consequência, o conhecimento geográfico, que, diante da 

reação em cadeia, passou também a modificar o perfil dos geógrafos. Gomes (1996, 

p. 225-228) destaca esse cenário reacionário e crítico, incitado após a Primeira 

Guerra Mundial.  

Se a maior parte do século XIX viveu sob o signo dos grandes sistemas de 
síntese e sob a fé em um poder absoluto da razão (positivismo), os vinte 
primeiros anos do século XX, [...] são caracterizados pela relatividade, 
descontinuidade e [...] pelo sentimento de incerteza e de indeterminação na 
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ciência [...] É evidente que a geografia do início do século, ideográfica, 
descritiva, organizada principalmente em torno das monografias regionais, 
sofreu repercussões [...] e mudanças de perspectivas metodológicas. 
 

Assim, as mudanças que ocorreram, a partir de meados do século XX, 

acabaram expondo a fragilidade dos métodos e conceitos, e reforçando a dúvida 

sobre a unidade geográfica até então formalizada. Esses posicionamentos pautam-

se na visão de uma Ciência geográfica de síntese, indutiva, híbrida, variável entre o 

físico e o humano, restrita por elementos do visível, e dotada de dificuldades de 

abstração. Inicia-se, então, a busca pela crítica e o abandono das catalogações 

geográficas (GODOY, 2010). 

Chegando à década de 1950, período posterior à Segunda Guerra Mundial, 

depara-se com um acelerado desenvolvimento dos meios de transferência 

(transportes, comunicações e transmissão de energia), que, somados ao acumulado 

de transformações no decorrer do tempo, já não permitiam ao conhecimento 

geográfico localizar, demarcar e mapear espaços. Fazia-se imperativo saber ler e 

entender as mudanças, e “poucos geógrafos se deram conta do significado desse 

novo momento” (MOREIRA, 2007, p. 15-16). 

Sem embargo, o período compreendido entre 1950 a 1970, auge da difusão 

da Geografia clássica, é marcado por um intenso movimento de renovação do 

pensamento geográfico, na perspectiva mundial e brasileira. A sociedade entra em 

uma fase de intenso caráter industrial, assinalada pela presença do Estado, por 

meio do planejamento de espaços, impulsionando o capitalismo para uma escala 

mundial, e então:  

A crítica vem [...] na forma de denúncia de uma imensa sensação de 
inutilidade [...] As limitações teóricas e prático-operacionais [...] produz o 
coro de insatisfações [...] críticas, mais que a euforia, o fato que engendra 
nos anos de 1950 um desejo de mudanças (MOREIRA, 2014, p. 9). 
 

Esse movimento de renovação da geografia é influenciado por várias 

questões, consequência das diferentes leituras de mundo, efetuadas pelos autores, 

cada qual com seu compromisso social, com suas ideologias entre outras 

particularidades. Assim, distintas concepções são formuladas, empenhadas em 

renovar o conhecimento geográfico. A seguir, expõem-se algumas das principais 

perspectivas desenvolvidas em meio a esse processo de renovação da Geografia.  
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(a) Geografia Quantitativa 

 

Com o término da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), além de um notório 

êxodo rural, causado pelo desenvolvimento de tecnologias, observam-se avanços 

nas áreas da saúde, da aviação, da automação, surgindo também o computador. 

Essas inovações passaram a exigir novos modelos, por meio dos quais o 

conhecimento científico pudesse se firmar. Como reflexo, ferramentas e métodos de 

análise aparecem, “e por fim, o objeto da atividade científica se modificou” 

(SANTOS, 2004, p. 59). Observa-se o caráter científico buscando novas formas de 

expressão.  

Segundo Gomes (1996, p. 227), a nova conjuntura sinalizava que “a filosofia e 

o conhecimento deviam associar-se à lógica e às matemáticas, que eram os únicos 

meios de escapar ao subjetivismo desenfreado e ao positivismo incondicional”. 

Acentuava-se o retorno ao viés racionalista (Positivismo clássico ou Neopositivismo), 

no momento de se pensar cientificamente. 

A rigor, a Geografia não passou ilesa desse contexto de transformações, uma 

vez que ainda encontrava-se na busca por firmar-se enquanto ciência, fato que fez 

com que os geógrafos desse tempo apostassem no uso de métodos quantitativos, 

para o alcance de tal meta. Com isso, adotam uma nova postura diante de seu 

objeto de estudo, fazendo nascer na década de 1950, uma Nova Geografia, que 

buscou consolidar sua validade ao longo dos anos de 1960 e 1970. 

Conforme Gomes (1996) e Moreira (2014), a expressão “Nova Geografia” foi 

nomeada por G. Manley, no ano de 1966. Porém, anterior a isso, a nova proposta de 

se pensar a Geografia assumiu também outros sinônimos, que surgiam na medida 

em que a corrente alcançava respaldo. Desse modo, sabe-se que ela inicia com o 

nome de Geografia quantitativa (1960), em seguida passa ser chamada de 

Geografia teorético-quantitativa por Ian Burton (1963). Reconhece-se, ainda, a 

expressão New Geography marcando este cenário nos Estados unidos. 

Independentemente do termo que foi utilizado, essa proposta se alicerçava 

sob uma metodologia científica de viés Neopositivista, fazendo uso de técnicas 

estatísticas, matemáticas, abordagens sistêmicas, uso de modelos, emprego de 

diagramas, matrizes, teoria dos sistemas, análise fatorial, entre outras ferramentas.  
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Naquele momento, a explicação era determinada pela quantificação do 

empírico e do ideológico. Até o trabalho de campo foi substituído pelo laboratorial, 

onde se permitia calcular dados sobre a paisagem, por meio de modelos sistêmicos 

(GOMES, 2009).  

Defendia-se nesse período, que a linguagem matemática era a mais indicada 

para fornecer cientificidade à Geografia, devido ao seu valor de experimentação e 

previsão, inerente ao processo científico.  

A partir daí, era missão da Geografia encontrar padrões matemáticos, usar 

técnicas estatísticas e operar correlações dotadas de inúmeras variáveis, 

identificando um modelo típico da organização do espaço. Complementar a isso, 

havia a possibilidade de aplicação dessas regularidades em lugares diferentes 

(MOREIRA, 2014). 

Naquele momento analítico, o espaço “era menos uma porção diferenciada da 

crosta terrestre, como tinha sido em toda tradição francesa, e mais uma extensão 

homogênea e mensurável. Portanto, a disciplina era capaz de produzir definições 

operativas” (SILVEIRA, 2012, p. 208). 

Apesar disso, o que parecia finalizado, logo mostrou sinais de fragilidade 

teórica. Para Godoy (2010, p. 150-151), “Chegaram [...] os primeiros sinais da crítica 

antipositivista, que levou a uma reflexão [...] da fundamentação teórica e suas 

implicações de natureza histórica e sociológica”. Identifica-se uma série de 

desacordos nas análises do conhecimento geográfico pelas lentes da quantificação. 

Milton Santos (2004), visto como um dos principais geógrafos que 

questionaram o posicionamento defendido por uma geografia matematizada, expõe 

uma série de apontamentos que fundamentam sua crítica em relação à Geografia 

quantitativa.  

Uma das primeiras observações feitas pelo autor fazia referência ao receio de 

que o método da análise geográfica quantitativa pudesse conduzir para a falsa ideia 

de simplicidade nas pesquisas, uma vez que as técnicas e o método de trabalho 

apuravam-se e facilitavam operações práticas. O referido autor percebe que, 

contrário aos avanços das técnicas, inexistiam melhorias nas teorias. 

Outra questão colocada por Santos (2004) foi a de pensar que, somente a 

mediação quantitativa levaria a uma análise fiel de comparação e abstração 

precisas, validando o conhecimento que era produzido. O equívoco se encontra no 
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momento de eleger o início das ações de medição pela ferramenta, ao invés da 

conjuntura a ser avaliada. 

Para o referido autor, o viés quantitativo-matemático até poderia ser aplicado 

a qualquer paradigma geográfico, mas para isso, antes era preciso entendê-lo como 

um instrumento facilitador. O foco deveria voltar-se para a teoria e para os conceitos.  

Nota-se, ainda, que o termo “Nova Geografia” pregava uma ideia que 

provocou certo mal-estar entre os geógrafos. Era como se invalidasse todo um 

histórico de construção científica geográfica. Por fim, o autor, destaca a maior 

fragilidade da Geografia quantitativa:  

 

Ela desconhece totalmente a existência do tempo e de suas qualidades 
essenciais [...] trabalha-se com resultados, mas os processos são omitidos, 
o que equivale a dizer que os resultados podem ser objetos não 
propriamente da interpretação, mas de mistificação [...] O espaço que a 
geografia matemática pretende reproduzir não é o espaço das sociedades 
em movimento e sim a fotografia de alguns de seus momentos (SANTOS, 
2004, p. 74-75). 

 

Ou seja, o viés quantitativo avaliava sem a profundidade subjetiva e complexa 

que o conteúdo geográfico necessitava. Como resultado desse contexto conflituoso, 

surgem novas formas de pensar a Geografia, marcando um outro estágio do 

movimento de renovação geográfica, todas fundamentadas em oposição à Nova 

Geografia, são elas: Geografia Crítica (radical), Geografia Humanística, Geografia 

Comportamental (da percepção), entre outras. Esse viés torna-se o centro das 

preocupações geográficas entre os anos de 1950 e 1970, e, similarmente, segue a 

exposição das versões mais debatidas. 

 

(b) Geografia Crítica 

 

Durante as décadas de 1960 e 1970, surgiram questionamentos que 

colocaram em pauta a legitimidade do uso da quantificação nas pesquisas 

geográficas. Um alerta era soado, com referência à ideia de que a quantificação 

estava deixando de ser um instrumento analítico de auxílio ao geógrafo, para tornar-

se uma base conceitual e referencial das pesquisas. Assim sendo, surge um grupo 

de geógrafos que começa a questionar a função geográfica, estipulada pelo viés 

qualitativo (MORAES, 2002). 
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Esse grupo de geógrafos considerava que a Geografia quantitativa havia se 

tornado um retrocesso para o conhecimento geográfico, uma vez que substituía a 

análise complexa das relações espaciais por análises puramente matemáticas. Os 

críticos ou radicais, denunciavam que os estudos preocupavam-se mais com os 

modelos e fórmulas estatísticas do que com a compreensão subjetiva das relações 

socioespaciais.  

Embasados nessas análises, os geógrafos se aproximam da perspectiva 

radical, segundo a qual o homem não é visto como um sujeito essencialmente 

racional, uma vez que sua racionalidade dependia de contextos históricos e de 

particularidades dos sujeitos, distribuídos por classes sociais (GOMES, 1996). 

Desse modo, surgia na década de 1960, nos Estados Unidos, a Geografia 

Crítica, influenciada pela desordem social, posta pela influência americana no 

Vietnã, pela luta por direitos civis, somados à crise da poluição e urbanização 

(CHRISTOFOLETTI, 1982).  

Também conhecida como Geografia Radical ou Marxista, a Geografia Crítica 

torna-se uma das mais expressivas perspectivas desse período, e sua base analítica 

inspirava-se no materialismo histórico dialético, elaborado pelos alemães K. Marx e 

F. Engels, no final do século XIX.  

Essa forma de pensar buscava o entendimento das contradições postas pelo 

sistema capitalista de produção e pela divisão da sociedade em classes. A 

orientação analítica com base no Marxismo significou uma nova atitude na prática 

política dos geógrafos, fazendo-os buscar o rompimento com a neutralidade do 

positivismo, e passando a envolvê-los, pragmaticamente, com questões de cunho 

social (GOMES, 1996). 

Sendo assim, o homem passa a ser analisado em sociabilidade, e as relações 

políticas e econômicas são trazidas para o centro do debate. Demarcavam-se 

desigualdades espaciais, evidenciando a preocupação em pensar um método que 

estivesse coerente com as transformações da realidade vivida. Dantas (2011, p. 

162) enfatiza que:  

Para além da pesquisa sobre a produção e organização do espaço, das 
causalidades estruturais e históricas ligadas as formações sociais, a 
corrente crítica acrescentava uma forte contestação à realidade social, 
notadamente à sociedade capitalista americana, onde se exacerbavam os 
problemas sociais, com destaque aos das grandes cidades. 
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Com o fim da Segunda Guerra, ocorreu a abertura para uma reflexão marxista 

no Ocidente, o que trouxe consigo a ênfase para todos os problemas do mundo 

subdesenvolvido, influenciando diretamente as ciências sociais de um modo geral. 

Só assim foi possível nivelar o entendimento de que os problemas que refletem o 

subdesenvolvimento são efeitos da dominação capitalista, com destaque para as 

relações entre o atraso econômico, dependência e relações internacionais.  

Esses impactos no conhecimento geográfico atingem, simultaneamente, os 

procedimentos metodológicos, empíricos e descritivos de perspectiva tradicional, 

assim como a operacionalidade quantitativa da Geografia (DANTAS, 2011). 

Por essa motivação, os temas levantados nesse período pautam-se em 

problemáticas relacionadas à produção do espaço, pobreza, fome, saúde, 

criminalidade, problemas urbanos, imperialismo, entre outros, que revelam 

nitidamente um posicionamento em função da transformação social. Para Moraes 

(2002, p. 112), os geógrafos críticos “são os que pensam a análise geográfica como 

um instrumento de libertação do homem”. 

De acordo com os geógrafos críticos, que eram liderados por Yves Lacoste 

(1972), Pierre George (1909-2006), David Harvey (1935), Massimo Quaini (1941), 

somados aos geógrafos nacionais, Milton Santos (1926-2001) e Ruy Moreira (1941), 

o objeto de estudo da Geografia evolui da paisagem para o Espaço geográfico e, 

caberia aos geógrafos, com isso, elaborar análises sobre as relações espaciais, 

usando conceitos próprios da ciência geográfica: Espaço geográfico (espaço 

transformado), Paisagem (porção visível do espaço), Território (espaço de poder), 

Região (espaço de características específicas) e Lugar (espaço do cotidiano). 

Gomes (2009) informa que a chegada dos anos 1970 marca os primeiros 

esforços com vistas ao debate de cunho epistemológico, cujo efeito só lograria êxito 

após os anos 1980. Nessa época, já se percebia uma nova compreensão 

geográfica, aceitando melhor a pluralidade, o diálogo e, por vezes, o conflito. 

Desse modo, fica evidente que pensar o espaço como um elemento 

homogêneo não o aproxima da sua realidade e totalidade, a qual é repleta de 

valores, hábitos e tradições diferentes. Atesta-se que os elementos espaciais não 

são apenas físicos, mas, sobretudo, de ordem subjetiva, saldo de inúmeras ações e 

relações entre seus agentes.  
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Sabendo disso, o papel do geógrafo é buscar analisar as relações no Espaço 

geográfico, compreendendo-o como influência para o comportamento das 

sociedades. Retorna-se com a discussão histórica e social nos debates geográficos, 

elementos estes que não poderiam ser expressos por números. 

 

(c) Geografia Humanística 

 

Reconhecendo a subjetividade como uma marca para entender e explicar as 

diversas realidades geográficas, surge, também na década de 1960, a Geografia 

Humanística.  

Essa perspectiva nega, veementemente, o Neopositivismo, e por isso mesmo, 

apresenta-se como puramente qualitativa. Busca embasamento na Fenomenologia, 

priorizando a experiência do indivíduo, por compreender a relevância do 

comportamento e dos sentimentos dos sujeitos com relação aos lugares (GOMES, 

1996). 

Esse viés resgatou características fundamentais do humanismo, como a visão 

antropocêntrica do saber; a posição epistemológica holística; o homem como um 

produtor de cultura, uma vez que atribui valores às coisas que o cercam; e o método 

da Hermenêutica. Todas essas particularidades que remetem ao equilíbrio, à 

valorização da cultura e à refutação do racionalismo, estão presentes nas falas dos 

geógrafos humanistas (GOMES, 1996). 

Evidencia-se o espaço e o lugar como conceitos importantes para a Geografia 

Humanística. O espaço é concebido como “espaço presente”, onde a integração 

espacial acontece pela dimensão afetiva, norteando-o para uma análise sentimental 

e ideológica das pessoas e/ou grupo de pessoas. Já o lugar aparece como o espaço 

do cotidiano, dotado de significados e simbolismos para o sujeito. A análise, 

portanto, é subjetiva e pessoal (CHRISTOFOLETTI, 1982).  

Observa-se que na Geografia Humanística, os elementos antes vistos como 

não científicos, pela corrente do Neopositivismo, são os mais importantes no 

momento da análise, fato que reforça a oposição ao Positivismo clássico. 

É preciso ratificar que existiram outras perspectivas opostas à perspectiva 

qualitativa, para além das expostas, como a Geografia Cultural, a Geografia 
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Comportamental, que não foram abordadas aqui, somente por um critério 

metodológico, frente ao movimento de renovação geográfica.  

4.3 As Categorias de Análise Geográfica   

Na medida em que ocorriam os avanços na sistematização do conhecimento 

geográfico, instituíam-se categorias de análise que se alinhavam com a leitura 

empírica e com os aportes teóricos até então utilizados.  

Pensando assim, e fazendo uso da fala de Gonçalves (2005, p. 112), as 

categorias de análise “são as formas de conscientização nos conceitos [...] da 

relação do homem com o mundo, que refletem as propriedades e leis mais gerais e 

essenciais, da natureza, sociedade e do pensamento”.  

Elas são fomentadas com a função de estabelecer classificações, agrupando 

elementos, ideias e expressões, com vistas a obter um conceito capaz de abarcar a 

totalidade a que se propõe. Entende-se categorizar como um estabelecimento de 

classes para o momento da análise.  

É um complexo e contraditório elemento, do ponto de vista de seu 

entendimento e utilização. Atualmente, a categoria de análise é vista como sinônimo 

de noção ou conceito, designando “unidade de significação de um discurso 

epistemológico” (SPOSITO, 2004, p. 61). 

Sabendo disso, é possível apontar várias categorias de análise que marcaram 

as diversas fases da trajetória histórica de sistematização do conhecimento 

geográfico. Cada uma delas, amparada por uma conjuntura diferente, e buscando 

analisar objetos distintos, influenciadas por teorias, igualmente dessemelhantes, 

enfatiza um campo relacional bem dinâmico. 

Contudo, o esforço empenhado nesta tese, concentra-se nas categorias de 

análise propostas por Milton Santos e Ruy Moreira, por reconhecer a importância 

das obras e discussões versando sobre essa problemática.  

Enfatiza-se o destaque para as propostas de Milton Santos, por buscar 

coerência com a metodologia traçada para esta tese, que apoia-se no seu conceito 

de Espaço geográfico e na sua referida teoria. Tendo feito esses informes, seguem 

as principais categorias de análise, necessárias para uma legítima leitura do Espaço 

geográfico. 

 



P á g i n a  | 165 

 
 

(a) As categorias de análise geográfica propostas por Milton Santos  

 

Como já visto, as categorias de análise são elementos que permitem a 

sistematização de um conhecimento. Nota-se que a continuidade da renovação 

geográfica depende do constante empenho para com a noção de espaço e de suas 

categorias de análise. Diversas modificações ocorreram nos territórios, e, com isso, 

novas formas de organizar o espaço surgiram, motivando e solicitando atualizações. 

Consequência desse cenário, Santos (1988) indicou quatro categorias 

possíveis, que validam uma adequada leitura do espaço, são elas: Formas, 

Funções, Estruturas e Processos. Para o autor, somente de posse de uma 

interpretação dialética dessas categorias, é que se torna possível compreender a 

forma como o espaço evolui e se organiza, com o passar do tempo. 

Com base no autor, entende-se por Formas, os aspectos visíveis de uma 

coisa. Um arranjo ordenado e padronizado de objetos. Como Função, compreende-

se por uma tarefa, atividade ou habilidade esperada de uma forma, pessoa, 

instituição ou coisa. É a atividade elementar de que a Forma se reveste, podendo 

abranger mais de uma Função. Já quando se pensa em Estrutura, logo vem à noção 

de inter-relação das partes do todo, e por Processo, apreende-se como toda ação 

contínua, promovida em direção a um resultado, implicando continuidade e 

modificações. De acordo com Santos (1988, p. 52), 

 

Forma, função, estruturas e processos são quatro elementos disjuntivos, 
mas associados. Tomados individualmente, representam apenas realidades 
parciais, limitadas do mundo. Considerados em conjunto e relacionados 
entre si, eles constroem uma base teórica e metodológica a partir da qual 
podemos discutir os fenômenos espaciais em totalidade. 

 

Meditando um pouco mais sobre a noção da Forma, é importante ainda 

mencionar que para o aludido autor, como as formas geográficas apresentam 

frações do social, elas acabam se tornando Formas-conteúdo, permanentemente 

alteradas, onde o conteúdo ganha nova dimensão, no exato momento em que gera 

essência para as Formas.  

É possível observar, que implícitas nas categorias, estão noções que se 

complementam. Nota-se a materialidade das formas, a operacionalidade das 
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funções, o arranjo espacial da estrutura e a continuidade progressiva e relacional por 

parte dos processos.  

Analisadas uma a uma, essas categorias abarcam fatos e noções delimitados. 

Mas, empregadas em conjunto, respaldam a formação de uma base de discussão 

real sobre o conhecimento do espaço, e, por consequência, sobre os fenômenos 

que incidem sobre ele, como é o caso do turismo. Nenhuma dessas categorias 

existe no vazio, daí a necessidade de compreendê-las em conjunto. Elas até podem 

ser analisadas apartadas, com o foco na organização do espaço, mas somente 

através de um ponto de vista holístico, é que alcançam uma totalidade espacial. 

Observa-se que as noções de totalidade, de escala, sistema e tempo, são 

elementos imbricados nas quatro categorias. Santos (1988) já alertava que para 

compreender o espaço social, é de fundamental importância analisar essas 

categorias de forma concatenada. Não é possível analisar o espaço através de um 

único conceito, ou mesmo combinando dois deles.  

 

(b) As categorias de análise geográfica propostas por Ruy Moreira  

 

O entendimento de Ruy Moreira (2001), que possibilitou a identificação de 

categorias de análise para o estudo do espaço, originou-se da sua forma de 

compreender a construção geográfica das sociedades. Para ele, a construção 

geográfica das sociedades resulta de práticas sociais, que revelam o modo de 

existência espacial, que qualifica o homem como ser-no-mundo.  

A partir disso, essas mesmas práticas sociais são vistas com categorias do 

empírico, que apresentam uma interação como dado dinâmico, uma vez que agem 

de forma combinada e simultânea, assegurando o caráter geográfico.  

As práticas sociais se encaminham em direção a uma geograficidade, que 

recebe interferência constante da tecnificação, favorecendo a formação de três fases 

distintas, a saber: Fase da Montagem, Fase do Desenvolvimento e Fase do 

Desdobramento. No Quadro 5, estão expostas as categorias de análise que 

compõem cada fase do processo de geograficidade, na visão de Moreira (2001).  
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Quadro 4: Categorias de análise do Espaço geográfico, por Ruy Moreira 

Fases Categorias  Aplicações 

 
 
 

MONTAGEM 

 
 
 

Seletividade 

Início da organização espacial das sociedades. É o 
processo de eleição do lugar e de recursos, visando 
à montagem da estrutura socioespacial. Atualmente, 
é uma prática de ocupação especializada, que 
fragmenta o espaço, orientada pela produtividade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO 

 
Tecnificação 

Por onde ocorre a escolha da ação seletiva. Busca-
se um melhor rendimento, com vistas à satisfação 
das necessidades dos sujeitos, usando as técnicas. 

 
Diversidade 

Como saldo da seletividade, o espaço nasce diverso, 
conduzindo o processo de povoamento dos espaços 
para a multiplicação dos gêneros e dos modos de 
vida. 

 
Unidade 

É inerente aos intercâmbios, às relações de troca, à 
ação conjugada do trabalho de transformação dos 
espaços, e é estabelecida pelo Estado. 

 
Tensão 

Espaço é tensão, que surge das oposições entre os 
princípios de localização e distribuição, no momento 
da seleção dos lugares. Notam-se contradições entre 
unidade e diversidade, homogenia e heterogenia, e 
entre Identidade e diferença. 

 
Hegemonia 

Essas tensões transformam o espaço num campo de 
forças que lutam por hegemonia. Observam-se 
embates e essa disputa divide a estrutura espacial. 
Não há como coabitar hegemonias.  

 
 

Recortamento 

O espaço é fragmentado em porções que, “ao se 
fixar, organizar e administrar a circunscrição de 
domínio do Estado, a cidade formaliza o território, 
trazendo conteúdo simbólico que o define no sistema 
da hegemonia” (MOREIRA, 2001, p. 8). 

 
Escala 

É um todo de planos cruzados. Cada recorte é um 
plano que faz do todo espacial um entrecruzamento 
de múltiplos recortes.  

 
 
 

Reprodutibilidade 

De determinado, o espaço passa a determinar. 
Transformando-se em regulação estrutural da 
reprodução social. Os arranjos espaciais (econômico, 
jurídico-político, cultural e ideológico) são os veículos 
da reprodutibilidade inerente do espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDOBRAMENTO 

 
 

Mobilidade 

É causada pela reprodutibilidade, modificando a 
distribuição de cheios e vazios. Enfraquece a 
territorialização e o enraizamento cultural. 

 
 

Urbanização 

É a manifestação clara da mobilidade do espaço. A 
evolução da técnica e os intercâmbios liberam os 
grupos humanos. Com a migração e a troca de 
lugares, tudo se urbaniza. 

 
Compressão 

A urbanização aproxima os espaços. O avanço 
técnico que permitiu a mobilidade altera a relação 
tempo e espaço, diminuindo distâncias e 
aumentando a conexão entre lugares. 
 

 
 

Fluidificação 

Espaço então se fluidifica. A relação de fixos e fluxos 
desmonta os limites e dissolve recortamentos. São 
símbolos da fluidez: o capitalismo tardio, o telefone e 
a televisão (depois computador), o avião, 
transformando o recorte territorial em espaço liso. 
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Hibridismo É a união num mesmo lugar de práticas espaciais de 
diversos lugares, trazidas pela fluidez do espaço liso. 

 
 

Sócio-densidade 
 

Sendo fluido, liso e híbrido, o espaço socialmente se 
adensa. Modifica-se pela densidade técnica, 
simbólica, econômica, política, cultural, que organiza 
a sociedade. 

 
 
 
 

Reestruturação 

Socialmente transformado, o espaço reestrutura-se, 
por três momentos: Primeiro momento: transição da 
manufatura para a fábrica; Segundo Momento: 
marcada pela mobilidade da circulação técnica, a 
organização matricial da sociedade na região 
polarizada; Terceiro momento: desterritorialização 
que dissolve e remonta à centralidade do espaço. 
Consta a prioridade da informação, a organização 
matricial da sociedade em rede, a formação espacial.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moreira (2001). 

 

Diante da exposição dessas categorias de Ruy Moreira, fica evidente o grau 

de complementariedade e a conexão que existe entre elas. Nota-se uma relação de 

causa e consequência, como alicerce para a forma como o autor organiza o espaço.  

Fazendo um paralelo entre os dois autores, é possível associar algumas das 

categorias de análise, apontadas por eles. O que Santos (1988) denomina como 

Formas, encontra significado similar em Moreira (2001), nas categorias da Escala e 

do Recortamento, que delimitam contornos que delineiam as Formas. Similarmente, 

quando se pensa nas Funções, relaciona-se com a Diversidade, Seletividade, 

Reprodutibilidade, Mobilidade e o Hibridismo. Tais elementos revelam um modo de 

ação de uma determinada Forma.  

Já quando se pensa em Tecnificação, Urbanização, Sociodensidade e 

Hegemonia, logo as associam com a categoria Estrutura, composta por Formas e 

Funções, mediadas pelo instrumental e seus desdobramentos.  

Por fim, associam-se aos Processos, as categorias da Compressão, Tensão, 

Fluidificação e Reestruturação, o que atesta e identifica certo alinhamento das 

visões de ambos os pesquisadores, no momento de direcionar suas análises sobre o 

Espaço geográfico. 

4.4 Os Conceitos-chave da Geografia  

Quando se trata de conceitos geográficos, de imediato se pensa nos 

conceitos-chave da Geografia, a saber: espaço, paisagem, lugar, região e território. 

Tais conceitos são como ferramentas para o momento de análise de determinados 

eventos sobre o arranjo espacial, e, por essa razão, são considerados como “base 
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de toda construção de leitura geográfica das sociedades” (MOREIRA, 2007, p. 117). 

Dada a sua importância é que, dentre inúmeros conceitos geográficos, esse grupo 

em especial, estão destacados neste tópico.  

Cumpre frisar que esses conceitos passaram por transformações de 

significado, à medida que novos paradigmas teóricos surgiam. Sposito (2004, p. 60) 

ratifica essa assertiva, assinalando que eles “são modificados por causa das 

mudanças que ocorrem na forma de pensar na sociedade, por várias razões: 

desenvolvimento tecnológico, aculturações, conflitos de interesse, novos 

conhecimentos”. 

Nota-se, com isso, que a evolução no entendimento desses conceitos 

geográficos resulta da dialética entre a construção de uma ciência geográfica 

autônoma e a evolução das hierarquias científicas, em que a síntese estaria em um 

saber geográfico intelectual e socialmente reconhecido, que longe de fragmentar o 

conhecimento, contribui para a noção de totalidade, mesmo diante das mudanças 

postas pela globalização (GOMES, 1996). 

É preciso reconhecer ainda, de acordo com Moreira (2007), que esses 

conceitos não foram fomentados simultaneamente. Antes, eles datam de distintos 

momentos históricos, respondendo às transformações sociais, políticas e 

econômicas, as quais determinaram caminhos e ritmos para a produção espacial, e, 

assim, para a elaboração do pensamento geográfico. 

Antes de expor as linhas gerais de cada um dos conceitos referenciados, 

informa-se que o elemento “conceito” é entendido como uma noção abstrata que 

designa um objeto único. Um conceito é elaborado com base em alguma referência 

científica e/ou filosófica, por onde seus elementos internos estão devidamente 

alinhados, determinando sua consistência. Em outras palavras, um conceito é uma 

ordenação lógica da descrição de um fenômeno, que passa a ser expresso como 

uma noção que parte dos sentidos para o empírico (SPOSITO, 2004). 

Por essa razão, a compreensão dos conceitos Espaço geográfico, Paisagem, 

Lugar, Região e Território, torna-se essencial para efetuar uma análise geográfica 

alinhada com as bases científicas da Geografia. Alerta-se que sem a clareza dos 

seus significados, qualquer diálogo que se queira aplicar ao modo que o arranjo 

espacial é composto, torna-se vago e falho de significado. 
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Isso indica que cada um desses conceitos deve ser utilizado conforme a 

relação que se estabelece, ou seja, de acordo com aquilo que se analisa, cada um é 

mais ou menos relevante. Nota-se que todos eles partem do conceito de espaço, 

uma vez que eles são como recortes deste espaço.  

Dessarte, o espaço é visto como um conjunto composto por subconjuntos 

(Paisagem, Lugar, Território e Região). E, por essa razão, o espaço acaba sendo o 

lócus onde ocorre a organização de objetos, que estão dispostos a partir de uma 

lógica determinada. O que não quer dizer que o espaço é o conceito mais 

importante.  Isso vai depender da perspectiva sob a qual se avalia e analisa. 

O que se destaca aqui é a busca da Geografia, que visa compreender qual é 

a lógica segundo a qual esses objetos estão constituídos, uma vez que eles não 

estão postos de modo aleatório, mas antes obedecem a uma coerência específica 

que explica a razão de um determinado elemento está no espaço, em um tempo 

determinado.  

Mas, antes de iniciar a exposição dos conceitos, é necessário fazer uma 

diferenciação importante. Sabe-se que o espaço pode configurar-se como sendo 

natural ou geográfico. O que se entende por espaço natural é aquele espaço no qual 

o homem ainda não intervém de alguma forma expressiva, em outras palavras, é um 

espaço que está ainda organizado e comandado pelas leis naturais (SANTOS, 

2009). 

Já quando se pondera sobre o Espaço geográfico, a compreensão caminha 

no sentido de um espaço no qual o homem determina uma lógica sobre ele, 

promovendo a ordenação de seus objetos a partir de uma intencionalidade relacional 

de fixos e fluxos. Compreende-se o Espaço geográfico como um “pano de fundo” 

que sustenta os demais conceitos.  

Meditar, de forma isolada, sobre o espaço natural, não é relevante para este 

estudo, uma vez que nesse espaço o homem não é protagonista de seu processo de 

composição e organização. A natureza é quem determina os arranjos. Contudo, para 

o momento das análises, é imperativo basear-se na associação da dimensão natural 

com a dimensão social, em face do conceito de Espaço geográfico, que, além de ser 

o objeto de estudo da Geografia, apresenta o homem como elemento importante 

para a lógica que é posta, permitindo, assim, que as análises sejam mais amplas, 

motivadas pelas inúmeras relações (naturais e sociais) que se articulam. Dito isso, 
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segue a exposição do conceito de Espaço geográfico e dos demais conceitos-chave 

da Geografia.  

 

(a) O Espaço geográfico  
 
 

O Espaço geográfico é, dentre os conceitos geográficos mencionados, o que 

fornece delimitação científica para a Geografia, justamente por ser o seu objeto 

principal de estudo.  

Uma das definições mais empregadas é a que foi proposta por Milton Santos 

(2009, p. 63), que entende o Espaço geográfico como “um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. 

Observa-se, pela ótica do referido geógrafo, um espaço composto pela inter-

relação de sistemas de objetos (naturais, culturais e técnicos) e sistemas de ações 

(relações sociais, culturais, políticas e econômicas), destacando os homens e as 

materialidades como polos constituintes de um conhecimento geográfico coerente, e 

a sua relação como sendo fator crucial para a composição do Espaço geográfico. 

Para melhor compreendê-lo, faz-se necessário idealizá-lo como um campo 

fértil de conhecimento, intercedido por relações multilaterais. Sua conceituação 

agrega subsídios explicativos oriundos da composição sinérgica entre seus 

elementos (materiais e sociais), expondo como resultado final a compreensão de 

que “o espaço reúne a materialidade e a vida que o anima” em sua completude 

(SANTOS, 2009, p. 62). 

Mas o autor não chegou a esse nível de abstração de forma rápida e pontual.  

Por essa razão, com base em um estudo das principais obras de Milton Santos, foi 

possível identificar um longo processo construtivo e de amadurecimento, referente 

ao conceito do Espaço geográfico e de sua referida teoria.  

Mapeando desde a obra intitulada O trabalho do geógrafo no terceiro mundo, 

datada de 1978, e passando por outras como: O espaço dividido: os dois circuitos da 

economia urbana (1979); Por uma geografia nova (1983); Espaço e método (1985); 

Metamorfoses do espaço habitado (1988), até chegar ao ponto mais alto de sua 

produção científica, com a obra A natureza do espaço (1996), é notória a dedicação 

do citado autor em fornecer um suporte teórico-metodológico para a definição do 
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objeto de estudo da Geografia e de sua teoria, visando possibilitar aos 

pesquisadores uma base científica para seus questionamentos. 

Do mesmo modo, não se pode deixar de valorizar as atualizações e a 

continuidade das análises teóricas de Milton Santos sobre o Espaço geográfico, 

reconhecendo na obra Brasil: território e sociedade no início do século XXI, datada 

de 2001, mais uma forma de aplicabilidade de pressupostos geográficos em torno do 

conceito e de sua teoria. Nesta oportunidade, o referido autor une-se a Maria Laura 

Silveira, trazendo para o debate questões relacionadas ao território brasileiro, 

deixando um legado explicativo do Espaço geográfico nacional, avaliado através de 

sua história, política, economia, infraestruturas, enfim, enquanto totalidade. 

Nota-se que Milton Santos tinha como meta avançar na elaboração de ideias 

consistentes que pudessem impulsionar a compreensão, explicação e reflexão 

“sobre a realidade do Espaço geográfico que se mostrava, cada vez mais complexa 

e fluida” (SILVA; TAVARES, 2011, p. 140).  

Essencialmente, tem-se que o espaço é social, e por essa razão não pode ser 

definido considerando apenas as materialidades. Inexiste Espaço geográfico sem a 

presença do homem. Assim, observa-se, de um lado, um conjunto de objetos 

“distribuídos sobre um território, sua configuração geográfica [...] de outro lado, o 

que dá a vida a esses objetos, seu princípio ativo [...] todos os processos sociais 

representativos de uma sociedade em um dado momento” (SANTOS, 1985, p. 1-2). 

Devido a seu inerente movimento, o Espaço geográfico é resultado direto da 

união entre a sociedade e a paisagem. “O espaço é igual à paisagem mais a vida 

nela existente; é a sociedade encaixada na paisagem, a vida que palpita 

conjuntamente com a materialidade” (SANTOS, 1988, p. 25).  

Por essa razão, identifica-se que a Paisagem e o Espaço geográfico formam 

um par dialético, uma vez que eles se complementam e se opõem, 

simultaneamente. Porém, existe um esforço analítico que sugere a separação em 

categorias diferentes, para não correr-se o risco de não reconhecer o movimento 

social. 

Ainda sobre o conceito fornecido por Santos (2009), percebe-se que sua 

composição passa pelo entendimento de questões como: a diversidade de 

elementos e funcionalidades; a interação e a inseparabilidade desses elementos; a 

noção de totalidade; a visão sistêmica; a presença do par dialético tempo e espaço e 
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categorias de análise (estrutura, processo, função e forma), dentre inúmeros outros 

pontos importantes que formatam o conceito e se desdobram para a composição da 

sua respectiva teoria. No Quadro 6, expõem-se alguns dos predicados atribuídos por 

Milton Santos em suas obras (1988, 1996, 2001, 2004, 2009), ao conceito do 

Espaço geográfico. 

Quadro 5: O Espaço geográfico por Milton Santos 

O Espaço Geográfico é [...] 

Um fator de evolução social; 

Uma instância da sociedade; 

Uma totalidade; 

Composto por sistema de objetos e ações; 

Um mosaico de elementos de tempos diferentes; 

Um valor de uso e valor de troca; 

Um pré-requisito à instalação de atividades produtivas; 

Um produto social 

Fonte: Elaborado com base em Santos (1988, 1996, 2001, 2004, 2009). 

 

Visualiza-se, com base nos elementos expostos no Quadro 2, que todas as 

ideias que estão postas em torno do conceito de Espaço geográfico são firmadas 

sob uma pedra angular que identifica o direcionamento para a unicidade do 

conhecimento denominado de “geográfico”.  

Vale destacar que foi utilizando dessas concepções, e de uma variedade de 

outros elementos, noções, conceitos e ideias, que o autor estruturou a Teoria do 

Espaço geográfico, e estabeleceu categorias de análise que, de igual modo, dão 

suporte estrutural, técnico e operacional, aos pesquisadores.  

Em conformidade com a exposição realizada, fica patente que para se pensar 

em Espaço geográfico, antes é preciso considerar a totalidade que lhe cabe, e, a 

partir disso, reconhecer sua composição de elementos distintos, que fornecem 

contribuições particulares, como também colaboram, quando analisados em 

sinergia, para a composição de um alicerce teórico-metodológico único. Por tudo 

isso, pensar em Espaço Geográfico é atestar uma totalidade, repleta de relações e 

de transformações constantes. 

Associada à ideia de totalidade do Espaço geográfico, está a possibilidade de 

dividi-lo em elementos, a saber: Elemento Homem/Sociedade (conceitos sobre 

sociedade, cidadania, relações sociais, entre outros); (b) Elemento das 

Instituições/Normas e leis (questões sobre Estado, poder, política, fronteiras); (c) 

Elemento Firmas (conceitos de capital, trabalho, modo de produção); (d) Elemento 
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Infraestrutura (temas sobre cidades, urbano, rural, fluxos, fixos); (e) Elemento Meio 

ecológico (assuntos sobre sustentabilidade, biodiversidade, ecossistemas) 

(LOCATEL, 2013). 

Sabe-se que cada um desses elementos apresenta particularidades inerentes 

ao próprio escopo informacional que o acomoda. Mas, mesmo assim, as fronteiras 

entre eles são frágeis, permitindo uma constante comunicação, associação e troca 

de conteúdo.  

É diante desse movimento de intersecção e sinergia que eles fornecem o 

local onde se constitui o conhecimento científico denominado de geográfico. É 

justamente para esse ponto de conexão que as pesquisas geográficas devem 

dedicar-se, a fim de colher informações e gerar explicações. 

Aponta-se também que o Espaço geográfico, sinônimo de território usado, 

deve ser visto como um conceito indispensável para a compreensão do 

funcionamento do mundo do presente, determinado pelos processos globais. “O 

espaço é esse conjunto complexo de existências materiais e imateriais. A isso 

denominamos território usado [...] e estamos chamados a compreender seu 

funcionamento e não apenas suas formas e tamanhos [...]”. Por essa razão, se a 

Geografia pretende continuar sendo crítica, não pode desconsiderar aspectos do 

espaço nem continuar a analisá-lo como se fosse estático (SILVEIRA, 2006, p. 89-

90). 

Acrescenta-se que pensar no Espaço geográfico, assim, implica justificar a 

aproximação da Geografia com a práxis do turismo. Uma vez que ao afirmar que o 

espaço é um todo repleto de materialidades, permeadas por relações sociais, é 

possível considerar a atividade do turismo como um fator partícipe e importante 

dessa dinâmica de transformação, evolução e, às vezes, de depreciação espacial, 

justamente por entendê-lo como um fenômeno socioespacial. Nas palavras de Cruz 

(2000, p. 15), o turismo é um verdadeiro “vetor produtor de espaço”. 

Já foi informado que o Espaço geográfico resulta de ações e relações 

humanas, efetivadas sobre o próprio espaço, e facilitadas por objetos naturais e 

artificiais, com destaque para a função da técnica, como canal de intermediação. 

(SANTOS, 2009). Aqui, é possível estabelecer mais um vínculo com o turismo, uma 

vez que, por meio do avanço das técnicas, ao longo da história, é que vem sendo 
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possível ao turismo migrar de um público seleto, passando a ganhar escalas mais 

populares, e avançando no consumo de novos espaços (RODRIGUES, 2001). 

Mais uma vez, observa-se o conceito de Espaço geográfico ligando-se à ideia 

de movimento, enfatizando a complexidade posta, entre as materialidades e as 

relações sociais. Observa-se, pois, a construção de um panorama singular que 

abarca uma gama diferenciada de elementos que se comunicam sobre um mesmo 

plano de relações, compondo um alicerce que possibilita a continuidade da história 

do homem, e, por consequência, acaba fornecendo contribuições para a temática do 

turismo dentre outras.  

 

(b) Conceito de Paisagem 

 

A Paisagem é outro conceito geográfico bastante difundido, e em alguns 

momentos históricos, chegou a ser considerado como o próprio objeto de estudo da 

Geografia. O esforço científico em torno da Paisagem marca os trabalhos dos 

geógrafos clássicos, por exemplo (MOREIRA, 2014). 

Para Santos (1988, p. 21), a Paisagem é tudo aquilo que “nossa visão 

alcança [...] pode ser definida como o domínio do visível”. Em outras palavras, a 

Paisagem é o espaço limítrofe do olhar, um conjunto de elementos naturais e 

artificiais, que fisicamente caracterizam determinada área. É um recorte intencional 

do espaço, por onde os objetos se relacionam, obedecendo a uma lógica, e, por 

isso, dependendo da forma como se observa, haverá percepções distintas das 

mesmas Paisagens.  

Assim, os sons, as cores, as formas e até os cheiros, são elementos que 

compõem a Paisagem. Identifica-se a percepção como a principal dimensão da 

Paisagem.  

O conceito de Paisagem é visto como a reprodução de níveis diferentes das 

forças produtivas, materiais e imateriais, apresentando uma diversidade de formas 

(naturais e artificiais), sempre associadas a uma diversidade de funções 

superpostas. Quanto maior a complexidade da sociedade, maior a diversidade de 

funções e, portanto, maior o número de formas nos apresentará a Paisagem 

(DANTAS, 2011). 
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Contudo, destaca-se que o dado visível apreendido em um momento 

específico, modifica-se rapidamente. Acaba sendo influenciado pela inserção de 

novos elementos, em meio aos avanços postos pelas técnicas, e, 

consequentemente, pelo trabalho. Nessa análise, a Paisagem é entendida como 

trabalho morto (SANTOS 1988). 

Assim, estando a Paisagem em constante transformação, ela acaba tornando-

se um conjunto de formas heterogêneas, de idades diferentes, representadas por 

formas de produção e construção espacial. E justamente por ser a materialização de 

um instante social, difere do conceito de Espaço geográfico, que resulta da ação dos 

homens, sobre objetos naturais e artificiais (SANTOS 1988). 

Estudar a Paisagem torna-se relevante, uma vez que, por meio dela pode-se 

entender a espacialidade da dinâmica social, exatamente porque parte dessa 

dinâmica resulta nas formas contidas na paisagem. Entretanto, embora revele um 

histórico das técnicas, o conceito de Paisagem não revela todos os dados 

necessários para uma análise profunda da sociedade, pois nem sempre eles são 

sensíveis ou perceptíveis a olho nu. 

 

(c) Conceito de Lugar  

 

O lugar também é entendido como um espaço, mas um espaço que 

apresenta uma relação afetiva e/ou sentimental com os sujeitos, a qual pode 

expressar um vínculo negativo também. O que transforma um espaço em um Lugar 

é justamente a dimensão sentimental que permeia a mediação das relações. 

A partir disso, entender o conceito de Lugar é o mesmo que dedicar-se ao 

estudo da dimensão da vida, expressa pelos usos e costumes, em que cada lugar 

apresenta sua substância, seu conteúdo social associado à história de um povo, 

bem como de cada indivíduo pertencente a esse povo. O lugar é uma parte do 

espaço afetivamente construída. Ele reflete um processo complexo e cheio de 

relações de apropriação do espaço (GOMES, 1997). 

Observa-se que a relevância do estudo do Lugar vem da dimensão do espaço 

vivido, do cotidiano, dos simbolismos, dos significados, das dimensões do 

movimento histórico e de elementos como copresença, vizinhança, intimidade, 

emoção, cooperação e socialização. Apesar de elementos tão singulares, o Lugar 
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não é uma forma autônoma dotada de vida própria, uma vez que diariamente novas 

funções surgem e se impõem (SANTOS 1988). 

O conceito de Lugar é utilizado na Geografia, fazendo associação com o par 

dialético global versus local. Santos (1994) enfatiza que somente de posse do 

conhecimento do mundo, torna-se possível aprofundar o conhecimento na dimensão 

do lugar, que atualmente reflete o mundo. A partir disso, torna-se possível identificar 

as intencionalidades diferentes que chegam ao lugar, e, com isso, interferir no ciclo 

da perversidade que a ordem global impõe no local, por meio de ações 

hegemônicas. 

Santos (2005) continua explanando que diante de um período técnico, 

cientifico e informacional, inexiste a possibilidade de pensar mundo e lugar de forma 

separada. Ambos recebem impulsos, mediante sua relação. O lugar é impactado 

pelas ações mundiais, e, ao mesmo tempo, é nele que se apresenta a única 

possibilidade de resistência aos processos contraditórios postos pelas relações 

hegemônicas mundiais. Nota-se o conceito de Lugar incentivando a comunicação, a 

troca de informações e o posicionamento político, tornando-o, assim, um importante 

elemento de oposição às finalidades estranhas ao lugar. 

 

(d) Conceito de Região 

 

O entendimento sobre a noção de Região modificou-se com o passar da 

conjuntura histórica. Anterior aos processos globalizantes, a Região era vista como 

algo isolado, independente, apresentando particularidades específicas, e refletindo 

um cenário formado por uma infinidade de regiões, sem relações entre elas. Diante 

da proposição de uma economia internacional, a unificação mundial passa a ser 

imposta, a fim de satisfazer a produção/reprodução de capital, e com isso, o 

entendimento que se tinha de Região, antes do processo de globalização, foi 

suprimido (SANTOS, 1985). 

O que se percebe na contemporaneidade é uma intensidade de relações 

entre o Estado e a Região, fato que não mais permite pensá-la de forma isolada e 

autônoma. Por essa razão, Santos (1985, p. 67) define Região como sendo, 

 

[...] um subespaço do espaço nacional total, aparece como o melhor lugar 
para a realização de um certo número de atividades [...] resultado das 
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possibilidades ligadas a uma certa presença, nela, de capitais fixos 
exercendo determinado papel ou determinadas funções técnicas e das 
condições do seu funcionamento econômico, dadas pela rede de relações. 

 

Portanto, a Região é vista como um determinado espaço, que apesar de 

inserido em um contexto maior, apresenta características que lhe são peculiares. O 

que traz a especificidade ao processo, é que cada uma dessas regiões, dotadas de 

características próprias, é determinada por meio de um critério previamente 

estipulado, podendo ser o critério econômico, social, político, turístico, entre tantos 

outros possíveis.  

Com isso, a Região acaba sendo uma particularização de um determinado 

espaço em relação ao todo, justamente com base no estabelecimento de critérios 

predeterminados. 

Na atualidade, observa-se que as Regiões não detêm a totalidade das 

relações que determinam seu movimento. Antes, elas obedecem às normas 

externas e apresentam alguns elementos como: natureza dos fluxos, captação dos 

circuitos espaciais de produção, peso dos componentes técnicos na produção 

agrícola, expansão das agroindústrias, novas relações de trabalho no campo, entre 

outros, que solicitam uma análise conjunta, impossibilitando o isolamento regional, 

como pregava a antiga visão (SANTOS, 1994). 

Nota-se o jogo de interesses entre a delimitação e a promoção das 

especificidades de cada região, e a possibilidade de conectá-la a uma rede de 

relações comerciais mundial. O estudo sobre a região continua sendo importante, 

porque, por meio dele, entende-se o desenrolar dos modos de produção, que 

ocorrem sob diversas formas, e em diversas regiões, guiados pelas especificidades 

regionais. 

 

(e) Conceito de Território 

 
O entendimento do conceito de território atualmente distancia-se do que foi 

proposto por Ratzel (sob a perspectiva de espaço vital), mesmo notando que o 

elemento “poder” ainda se faz presente. Amplia-se o escopo, avançando da análise 

do território em si, para a forma como ele vem sendo utilizado. Gomes (1997, p. 52) 

menciona que: 
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O território tem um significado diferente daquele que considerava um 
espaço físico delimitado por fronteiras, por meio da atuação do poder. O 
território é visto como um espaço das representações subjetivas, criado 
segundo critérios preestabelecidos pelo sujeito.  
 

Tem-se uma proposta de território que conduz à compreensão de uma 

mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local.   

Na atualidade, diante da notória racionalidade da produção do espaço e de 

sua dependência técnica, o território é entendido como uma norma. Identifica-se 

uma ordem territorial, na forma como os objetos e o homem estão arranjados no 

espaço. Assim, a maneira como o território se estabelece, está relacionada com as 

possibilidades de sua organização, uma vez que alguns são mais aptos que outros, 

possibilitando que determinadas atividades se instalem, guiadas por normas já 

sancionadas (SANTOS, 1994). 

O referido autor ainda alerta, dentre as várias formas sociais existentes, que a 

forma jurídica é uma das que detém a força de estabelecer comportamentos e 

sanções. Todavia, enfatiza que existem normas sociais e culturais que mesmo não 

apresentando poder coercitivo, podem também regular condutas. Dentre elas, tem-

se a cultura local e regional, colocadas em oposição à perspectiva global, e como 

elementos que compõem o traçado que delineia os territórios.  

Ainda é possível falar que o Estado sempre foi o grande produtor do território 

após a Segunda Guerra Mundial. Mas, ultimamente, diante da ação de um Estado 

Neoliberal, a iniciativa privada passa a assumir, em parte, essa produção. Associada 

com esses agentes, Estado e empresas, tem-se a sociedade civil que, mesmo 

timidamente, já apresenta movimentos sociais que interferem na produção do 

território, em busca de uma gestão mais democrática (GOMES, 1997).  

Tendo exposto os principais conceitos geográficos, segue a exposição de 

algumas de suas principais teorias, as quais serviram de parâmetro para as análises 

desta tese, validando sua exposição. 

4.5 Teorias Geográficas 

Falar sobre teoria é partir do entendimento sobre uma reunião de subsídios 

científicos que são dotados de observações, ideias e postulados, legitimando uma 

explicação a respeito de determinado fenômeno. Desse modo, a teoria é um: 
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Modelo explicativo de um fenômeno, ou conjunto de fenômenos, que 
pretende estabelecer a verdade [...] apresentando um conjunto de hipóteses 
sistematicamente organizadas que [...], através de sua verificação, 
confirmação ou correção, visa explicar uma realidade determinada. Refere-
se ao conhecimento puro, distinto da prática, daquilo que é chamado de 
empírico (SPOSITO, 2004, p. 58-59). 
 

Essas teorias surgem, em meio aos questionamentos das distintas faces do 

empírico, fornecendo respaldo para uma variedade de problematizações científicas. 

Observa-se que cada teoria, então, dá sentido a uma realidade ou a um campo 

temático particular.  

Por tudo isso, considera-se como teoria o arranjo de subsídios racionais sobre 

um determinado elemento, composto por observações, descrições, ideias, testes, 

monitoramentos, condições e postulados, que, juntos, formatam uma unidade do 

saber que explica fenômenos específicos (VITTE, 2009). 

Esse condicionamento teórico não difere quando se trata da especificidade 

geográfica. Sendo assim, diversas teorias marcaram todo o percurso histórico da 

sistematização do conhecimento geográfico, sempre buscando e pautando-se na 

busca por explicações racionais da práxis cotidiana do mundo.  

Para este momento, mesmo ciente do expressivo quantitativo de teorias 

geográficas, aborda-se a Teoria do Espaço geográfico e a Teoria dos circuitos da 

economia urbana, ambas determinadas pelo esforço intelectual de Milton Santos.  

Entende-se que o autor buscou apreender as particularidades do Sul, 

afastando-se, portanto, das análises que faziam uso de um entendimento geográfico 

pela ótica do mundo desenvolvido do Norte.  

Identifica-se uma contestação aos parâmetros geográficos franceses, 

demonstrando que seu pensamento teórico visava um caráter universal, uma análise 

capaz de ser empreendida em qualquer espaço do mundo (DANTAS, 2014). 

Desse empenho, observa-se o fomento de uma teoria geográfica, com 

nuances de uma teoria social geral do espaço, onde o homem, a produção e o 

tempo apresentam papel essencial, no momento de evidenciar a concatenação entre 

a teoria e a empiria (MOREIRA, 2014).  A seguir, analisa-se a exposição das linhas 

gerais de cada teoria citada. 
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(a) Teoria do Espaço geográfico: conceitos, noções e elementos de análise 

 

Após atestar a importância do esforço de Milton Santos, em função de suas 

proposições teóricas, dá-se início a um estudo mais específico da sua principal 

Teoria, apresentando alguns dos seus aspectos basilares (conceitos, elementos, 

noções e categorias de análise) que a concebem, com vistas a uma apropriada 

leitura e compreensão geográfica da realidade, sempre pautada na relação sinérgica 

entre sistemas de objetos e sistemas de ações, amarrados pela teia da totalidade, 

como se pode observar na Figura 4.  

 

Figura 4: Elementos, noções e conceitos da Teoria do Espaço geográfico. 

 

                          Fonte: Elaborado pelo autor com base em Santos (2009). 

 

Paralelo a isso, informa-se complementarmente que, sempre que possível, foi 

facilitada uma intermediação entre o elemento, conceito e/ou noção da Teoria 

selecionada com o contexto do turismo, a fim de reforçar a afinidade do conteúdo 

contido no Espaço geográfico com o acontecer turístico, levando o entendimento 

para um campo complexo e repleto de articulações.  
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De início, observa-se uma expressiva imbricação do Espaço geográfico na 

composição da referida teoria, enfatizando o alinhamento necessário que deve 

existir entre a produção científica em Geografia e as especificidades do seu objeto 

de estudo. O que se destaca é que, implícito ao conceito de Espaço geográfico, 

proposto por Santos (2009), coexiste uma infinidade de elementos, noções, normas 

e outros conceitos auxiliares, que, agrupados, resultam no alicerce da Teoria do 

Espaço geográfico. Assim, destacam-se, neste texto, os principais subsídios que a 

formatam. 

Ao começar esta exposição, reconhece-se que é imprescindível pensar na 

relação sinérgica entre os sistemas de objetos e os sistemas de ações, 

interconectados pelo alcance da técnica. Sabe-se que na gênese do Espaço 

geográfico, localiza-se uma estreita conexão entre os elementos, a técnica e o 

tempo, possibilitando composições e alterações constantes no território.  

Com isso, a Técnica surge como um dado essencial para a análise do 

espaço, uma vez que permite elucidar o próprio espaço e a sua periodização. Na 

opinião de Santos (2009, p. 54): 

 

Tempo, espaço e mundo são realidades históricas [...] O ponto de partida é 
a sociedade humana em processo, realizando-se. Essa realização se dá 
sobre uma base material: o espaço e seu uso; o tempo e seu uso; a 
materialidade e suas diversas formas; as ações e suas diversas feições. 
Assim empiricizamos o tempo, tornando-o material, e desse modo 
assimilamos ao espaço, que não existe sem a materialidade. A técnica entra 
aqui como um traço de união. [...] É por intermédio das técnicas que o 
homem, no trabalho, realiza essa união entre espaço e tempo. 

 

De tal modo, fica nítido que é por intermédio da técnica que se estabelece a 

afinidade entre o homem e o meio, e, como consequência disso, torna-se possível 

aos sujeitos concretizarem sua vida, suscitando novos espaços e/ou modificando os 

já existentes ao longo do tempo, motivados por demandas diversas, inclusive a 

turística.  

Assim, a técnica reveste-se de características que a expõem como um 

importante elemento histórico de transformação e compreensão dos territórios, e o 

seu surgimento e evolução são uma resposta às necessidades básicas que visam à 

sobrevivência e ao pleno desenvolvimento dos sujeitos, por vários momentos da 

vida social, gerando dinâmicas que modificam os espaços constantemente.  
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A partir disso, o elemento da Técnica reveste-se de características que o 

expõem como um importante meio histórico de transformação e compreensão dos 

territórios, e por isso compõe a Teoria do Espaço Geográfico. 

Observa-se que a chegada de uma nova técnica agita a produção e a 

transformação do meio geográfico, do mesmo modo que modifica as condições de 

organização social e geográfica dos sujeitos, originando novas especializações e 

intencionalidades (SANTOS 2009). 

Como desdobramento do desenvolvimento das técnicas, surgem as noções 

de Rigidez e Fluidez. Observa-se que as técnicas não se desenvolvem de forma 

similar pelo território, uma vez que nem todos os territórios estão aptos a manuseá-

las, e por isso acabam tornando-se exclusivas, com relação ao alcance territorial 

igualitário.  

Assim, a noção de rigidez caminha paralela com a ideia de uma 

intencionalidade programada, a qual direciona a produção dos lugares para valores 

e usos predeterminados, gerando uma segregação que é resultante da ação 

conjugada entre ciência, técnica, capital e poder. 

Todo esse cenário reverbera diretamente em alguns quesitos urbanos, como, 

por exemplo, o tamanho das cidades, as especializações funcionais, a 

desvalorização mercantil, o envelhecimento urbano precoce, entre outras. Em meio 

a essas dificuldades, uma possível fluidez na forma de utilizar o território acaba 

sendo impedida de se manifestar, em meio aos obstáculos rígidos impostos para 

alguns territórios, por uma ótica coercitiva, competitiva e segregadora (SANTOS, 

2009). 

Sobre essa conexão entre espaço, técnica e tempo, e os desdobramentos 

que ela causa, é possível identificar o turismo como um fruto dessa dinâmica que 

organiza e/ou reorganiza o espaço constantemente. Chama-se atenção para a 

maneira como os agentes hegemônicos da atividade turística operam na hora de 

fomentar estruturas próprias, com vistas a facilitar a captação e o atendimento das 

demandas de turistas em uma localidade, como, por exemplo, os Resorts5.  

Observa-se um empecilho, muitas vezes implícito, de uma fluidez que 

possibilite as relações sociais de trocas amplas e justas entre o visitante e o morador 

                                                           
5
 “Apresenta os pré-requisitos básicos de um hotel cinco estrelas [...] muitas vezes menosprezam o 

local onde estão instalados, recriando um ambiente falso, impedindo que o turista tenha contato com 
a comunidade e adquira experiências originais. São indiferentes à cultura local” (MAGALHÃES, 2002, 
p. 71). 



P á g i n a  | 184 

 
 

local, dificultando e às vezes impedindo que o discurso dos investidores do turismo e 

até do Estado, se efetive na prática, como é o caso da geração de renda, do 

intercâmbio cultural, entre outras. 

Os espaços, transformados pela técnica no decorrer do tempo, e 

selecionados para receber o turismo e suas demandas, são pensados com vistas a 

dificultar o acesso e qualquer aproximação não programada entre visitantes e locais, 

acarretando inúmeros prejuízos, uma vez que as possíveis benesses não 

conseguem ultrapassar os altos muros desses complexos turísticos, dotados de 

intencionalidades verticais. 

Em face da modificação do meio geográfico, em função do fomento das 

técnicas, surge o conceito denominado por Santos (2009) de Meio técnico-científico-

informacional (MTCI), que, de igual modo, fornece subsídios científicos para a 

composição da referida teoria, justamente por encontrar-se associado a uma série 

de elementos e noções que se articulam com o próprio espaço.  

Como saldo do desenvolvimento das técnicas, ocorre uma mutação do meio 

natural, que se transforma em um meio artificializado, dotado de instrumentos que 

atestam o avanço das técnicas, da ciência e da informação. Dessa união, aparecem 

processos sociais diversos e territórios cada vez mais equipados, favorecendo as 

novas intencionalidades e a circulação de capital, pessoas e conhecimento. Tudo 

isso muitas vezes circundado por espaços opacos e tímidos em desenvolvimento 

das técnicas, ciência, informação, justiça social, liberdade e bem-estar da população 

que neles vivem. 

Santos (2004) também chama esse processo de princípio da dialética do 

espaço, no qual se apresenta uma primeira natureza dispondo de elementos, sob os 

quais a segunda natureza necessita para existir, e ao mesmo tempo, nota-se uma 

primeira natureza incompleta, se a segunda natureza não interferir em seu processo 

de composição.  

De forma mais esmiuçada, entende-se que o meio natural representa o 

período em que a relação do homem com o meio ocorria sem grandes alterações. 

Técnica e trabalho se associavam com elementos naturais, em uma relação sem 

mediações. As demandas eram de subsistência, favorecendo a harmonia 

socioespacial. Com a ascensão das técnicas, inicia-se o meio técnico, e com ele 

uma inédita diferenciação de áreas, com base na expansão e quantificação de 
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objetos técnicos, em substituição aos objetos naturais e/ou culturais. Surgem, por 

fim, as necessidades de troca, e com elas o comércio (SANTOS, 2009). 

O advento do MTCI só ocorre após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e 

firma-se de forma global durante os anos 1970. Esse meio diferencia-se por trazer 

consigo a interação entre ciência, tecnologia e informação, simultaneamente. Neste 

cenário, os objetos, além de técnicos, passam a ser informacionais e dotados de 

intencionalidades que interferem na produção, na utilização e no funcionamento do 

próprio espaço (SANTOS 2004). 

Constata-se, pois, uma requalificação desses espaços, com vistas a acatar os 

interesses de agentes hegemônicos, diante de um sistema mundial cada vez mais 

tecnificado. Por essa razão, Santos (2009, p. 239) afirma que “o meio técnico-

científico-informacional é a cara geográfica da globalização”.  

Tratando ainda sobre o MTCI, reforça-se a ideia de que a informação é vista 

como um recurso que está a serviço dos agentes hegemônicos e determina o 

processo que movimenta as transformações do espaço, configurando-se como um 

vetor determinante para ações que definem as novas realidades e aprofundam as 

desigualdades espaciais. A informação acaba induzindo os territórios a se 

equiparem de objetos que facilitem a sua circulação, e, paralelo a isso, os espaços 

que não conseguem se equipar, acabam sendo segregados. 

Igualmente associadas ao conceito de MTCI, estão às noções da Tecnosfera 

e Psicosfera. É importante ter em mente que elas são as colunas com as quais o 

MTCI introduz questões a respeito de racionalidade, irracionalidade 

contrarracionalidade, no próprio conteúdo espacial (SANTOS, 2009).  

Entende-se como tecnosfera a interface que contém os preceitos voltados 

para a produção, comércio e interesses estranhos, fatores que lhe conferem a 

afeição de uma prótese estranha ao local. Já com relação à psicosfera, sabe-se que 

ela atua no campo das ideias, crenças e, por isso, contrafinalidades e revoluções. 

Com isso, observa-se uma tecnosfera sendo composta pela articulação dos 

agentes hegemônicos na tomada de decisão, com metas próprias e indiferentes ao 

local, ao passo que a psicosfera se localiza no confronto das intenções, e, por isso, 

no surgimento de diferentes racionalidades. 

Fazendo uma ligação com o turismo, é possível perceber que a 

transformação do meio geográfico tem rebatimentos diretos na atividade turística, na 
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medida em que o turismo vivencia o eterno dilema entre a sua expansão e a sua 

necessidade sustentável.  

O conflito se estabelece, na medida em que um dos principais fatores que 

promovem os deslocamentos turísticos, a busca por paisagens naturais, passa por 

mudanças constantes, influenciadas pela lógica de um turismo que estimula 

alterações no meio natural, mesmo sabendo que ele é um dos os maiores ativos 

responsáveis pela motivação das viagens. 

Diante deste debate, observa-se a tecnosfera sendo composta pela 

articulação dos agentes hegemônicos do turismo na tomada de decisão 

verticalizada, com metas próprias e muitas vezes indiferentes ao local. A psicosfera, 

por sua vez, localiza-se nas ideias debatidas, na desmistificação de soluções e no 

surgimento de novas contrarracionalidades, que buscam o empoderamento e a 

participação igualitária dos residentes na pauta do turismo nas localidades. 

Prosseguindo com a discussão sobre os subsídios que compõem a Teoria do 

Espaço Geográfico, coloca-se no centro do debate o conceito de Redes, 

compreendidas como meios e/ou mecanismos que asseguram a circulação dos 

elementos que geram a informação.  

A princípio, as redes são analisadas apenas pela aparência e pela realidade 

material que detêm, sendo definidas como infraestruturas que possibilitam o 

transporte de matéria, energia e informação, firmando-se em um território, dotado de 

pontos de acesso, arcos de transmissão, nós de comunicação. Em um segundo 

momento, é possível entender as redes como elementos sociopolíticos compostos 

por pessoas, mensagens e valores, inseridos na mesma perspectiva de unificação 

por meio de conjunturas determinadas (SANTOS, 2009). 

A ideia da necessidade das redes aqui não é a de simples ocupação das 

áreas, antes, busca-se possibilitar novos canais de ligação e comunicação entre os 

pontos materiais espacializados em territórios distantes, estimulados por uma meta 

traçada. Em razão disso, Santos (2009, p. 265) diz que, “quanto mais avança a 

civilização material, mas se impõe o caráter deliberado na constituição de redes”. 

No entanto, é preciso apontar que mesmo com a utilização das redes para 

facilitar a troca de informações, inexiste uma homogeneização do espaço, uma vez 

que esses instrumentos otimizam a transmissão desses valores apenas para 
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territórios aptos, fato que associa o sentido existencial das redes com questões de 

poder e controle, que acabam refletindo novas diferenciações espaciais. 

No turismo, o conceito de redes é mais que pertinente. Atesta-se que, 

considerando somente as áreas da hotelaria, gastronomia e entretenimento, 

identifica-se um volume considerável de divisas que se movimentam, por meio de 

efeito multiplicador do turismo, repercutindo em outros 52 ramos e/ou redes 

relacionadas com as diversas atividades econômicas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DO TURISMO, 2003).  

Admite-se aqui a existência de uma trama de ligações que possibilitam a troca 

constante de dados, facilitada por pontos de acesso (estudos, pesquisas, 

investimentos), arcos de transmissão (agentes, operadores, intermediários) e nós de 

comunicação (parcerias, vínculos). Percebe-se, pois, a Rede sendo composta por 

um viés sociopolítico, transpassado por pessoas, mensagens, valores e trocas; além 

de ratificar o interesse pela comunicação entre os diversos agentes e elementos do 

turismo, espacializados pelo território. 

Com base nessas questões que fazem uso do parâmetro da informação, 

ainda é possível, conforme a Teoria do Espaço geográfico, adjetivar os espaços 

enquanto Luminosos e Opacos. 

Compreendem-se como espaços luminosos, os que detêm a posse e o 

controle da informação, e que por isso, acumulam conteúdos informacionais, 

habilitando-se em função da captação de atividades econômicas, capital, tecnologia 

e organização. Já os espaços onde essas características são enfraquecidas, 

passam a ser denominados de opacos, uma vez que o brilho e a posse da 

informação incidem em menor intensidade, e de forma inconstante.  

Dito de outro modo, os espaços luminosos são os que mais acumulam 

densidades técnicas e informacionais, atraindo com isso, atividades de expressivo 

investimento de capital, tecnologia e valores organizacionais. Ressalva-se que estes 

espaços acabam obedecendo aos interesses das empresas que os dirigem 

verticalmente, implicando na ingovernabilidade dos lugares (SANTOS; SILVEIRA, 

2001). Já os espaços opacos, por sua vez, não conseguem chamar atenção de 

investidores, justamente por não disporem de informação, técnicas, e com isso, de 

confiabilidade para investimento. 
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Verifica-se ainda que, proporcionalmente a essa nova qualificação territorial, 

associam-se as ideias de Densidade e Rarefação, caracterizadas como elementos 

dialéticos que dão suporte ao entendimento da Teoria do Espaço Geográfico.  

Pensar sobre densidades aqui é o mesmo que falar de uma presença 

espessa de técnicas e informações, ponderando sobre uma maior ou menor 

densidade de próteses, leis, normas reguladoras da vida coletiva e, por fim, maior ou 

menor uso da informação. Já quando se fala em rarefação, associa-se a noção 

reduzida da própria densidade. Logo, nota-se que os espaços considerados densos 

estão conexos à ideia dos espaços luminosos, assim como os espaços rarefeitos 

estão para a concepção dos espaços opacos (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

Em face da análise dos elementos, conceitos, noções e ideias que compõem 

a Teoria do Espaço geográfico, e atrelado à ideia de densidade e rarefação, insere-

se, complementarmente, a noção de Espaços da Rapidez e Espaços da Lentidão. 

Desse modo, é possível perceber a lógica do autor em organizar suas ideias por 

meio de associações dialéticas, que, no plano espacial, se complementam e se 

fundem.  

Percebendo o espaço da rapidez como reflexo do ato de dar ordens e liderar 

o território, deixando para o espaço da lentidão a função de assimilar o que deve ser 

feito, é notório que toda essa seletividade espacial e segregação socioeconômica 

acaba inserindo variações nos princípios que tratam da divisão territorial do trabalho, 

uma vez que as empresas maiores tendem a buscar localizações que lhes garantam 

otimização do lucro imediato, deixando para firmas de potencial mais moderado, as 

“sobras” do território, que são, em sua maioria, opacas e rarefeitas (SANTOS, 2009). 

Dando continuidade aos elementos e conceitos que formatam a Teoria do 

Espaço geográfico, aponta-se como mais uma forma de explicar as relações 

socioespaciais os conceitos de Verticalidades e Horizontalidades. 

Partindo da noção de espaço banal, visto como o espaço de todas as 

pessoas, empresas e instituições, composto por um sistema de objetos que 

possibilita um sistema de ações, é que surge o esforço de selecionar elementos de 

análise que busquem entender o hiato sobre o que é funcional e territorial diante 

desse contexto. 

Por verticalidades, entende-se como sendo pontos que, mesmo separados, 

asseguram um funcionamento global da sociedade e da economia. Em 
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contrapartida, os pontos espaciais que estão dispostos lado a lado, sem 

descontinuidade, são denominados de horizontalidades. De forma didática, Santos 

(2009, p. 286) apresenta ambos os conceitos: 

 
Verticalidades são vetores de uma racionalidade superior e do discurso 
pragmático dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e 
disciplinado. E as horizontalidades são tanto o lugar da finalidade imposta 
de fora, de longe e de cima, quanto o da contrafinalidade, localmente 
gerada. Elas são o teatro de um cotidiano conforme, mas não 
obrigatoriamente conformista e, simultaneamente, o lugar da cegueira e da 
descoberta, da complacência ou da revolta.    
 
 

Por todo o exposto, entende-se que a contemporaneidade está fortemente 

marcada por relações verticais, em que os vetores da modernização acabam 

causando certa desordem onde se instalam e/ou arbitrando uma ordem em benefício 

próprio, e estranha à localidade. 

Contudo, é possível, por meio das contrafinalidades que surgem diante desse 

processo vertical, cooperar com ações localmente concebidas, buscando ampliar a 

coesão da sociedade civil, em prol de uma coletividade. Logo, emergem as ideias a 

respeito do embate do global versus local, o surgimento de oposições, dentre outras. 

Observa-se aqui, o Estado e o Mercado como agentes hegemônicos que 

produzem decisões verticalizadas e intencionais. E, na contramão disso, nota-se que 

as horizontalidades emergem da população residente no local, que procura intervir 

na supremacia hegemônica, visando decisões mais coletivas. Desse modo, 

Horizontalidades e Verticalidades são recortes espaciais superpostos, condicionados 

e condicionantes da solidariedade organizacional (SANTOS, 1994). 

É muito comum encontrar nos debates sobre o turismo questões 

semelhantes, repletas de relações verticais e horizontais, compreendendo aqui o 

Estado e o mercado como agentes hegemônicos da atividade turística e admitindo a 

presença de decisões verticalizadas e repletas de intencionalidades. E na contramão 

desse processo, verificam-se horizontalidades locais (movimentos sociais), 

procurando intervir na supremacia desses agentes, procurando gerar decisões mais 

coletivas e em prol da localidade. 

Diante de toda esta exposição fica evidente a presença necessária da noção 

de Totalidade, aglutinando todas as proposições da Teoria do Espaço geográfico. O 

que se nota é que os subsídios mencionados coadunam sob uma mesma 

plataforma. 
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Esses elementos até teriam significado fora da totalidade, mas nesse contexto 

de movimento transformador do espaço, eles só conseguem fazer sentido por meio 

da associação com os demais componentes. A relação é tão estreita que em alguns 

momentos, torna-se difícil identificá-los, e exemplificá-los separadamente. 

Com vistas a um alinhamento adequado, é importante ultrapassar a ideia de 

que a totalidade seja uma simples somatização de elementos distintos, que mesmo 

isolados, dão conta de explicar um panorama geral. Contrário a isso, tem-se que a 

totalidade é quem consegue abarcar o funcionamento das partes que a compõem, 

“eis porque se diz que o todo é maior que a soma de suas partes” (SANTOS, 2009, 

p. 116). 

Desse modo, recorda-se que pensar na totalidade como direcionamento para 

essa teoria, é o mesmo que reconhecer os cinco elementos distintos que compõem 

o Espaço geográfico, fornecendo contribuições particulares, e, ao mesmo tempo, 

agindo de forma mais incisiva quando analisados em sinergia e amparados por um 

único alicerce conceitual. Segundo Santos (2009, p. 20), “O desafio está em separar 

da realidade total, um campo particular suscetível de mostrar-se autônomo e que, ao 

mesmo tempo, permaneça integrado nessa realidade total”. 

A totalidade resulta de totalizações, ou seja, de um processo de constantes 

modificações. Visualiza-se uma progressão infinita de possibilidades, em que o 

movimento dos elementos impõe a necessidade de novos elementos, que modificam 

os aspectos passados, configurando novas características, e fornecendo uma nova 

sequência ao ciclo.  

Nota-se que somente através do movimento do conjunto é que se pode 

corretamente valorizar cada parte e analisá-las, para, na sequência, reconhecer “o 

todo”. Se a análise considerar os elementos individualmente como “todos” 

independentes, múltiplas possibilidades da interação podem ser descartadas 

(SANTOS, 1988). 

A totalidade direciona toda a análise proposta pela Teoria do Espaço 

geográfico para uma preocupação metódica com a história das relações e dos 

objetos por meio dos quais as ações humanas tornam-se possíveis. Reconhece-se, 

com isso, um movimento histórico. “Impõe-se, na análise, apreender objetos e 

relações como um todo, e só assim estaremos perto de ser holistas, isto é, gente 

preocupada com a totalidade” (SANTOS, 1988, p. 19-20). 
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Ao continuar com a exposição de elementos, noções e conceitos que 

compõem a Teoria do Espaço geográfico, ainda é possível destacar o surgimento de 

outras teorias de mesmo objetivo, na busca por uma leitura do espaço, enquanto 

totalidade. E, desse modo, analisa-se a Teoria dos circuitos da economia urbana, 

também de autoria de Milton Santos, na década de 1970. Considera-se que essa 

teoria também possa exprimir algumas relações com a atividade do turismo 

realizada no Brasil, uma vez que possibilita uma leitura dos circuitos econômicos na 

cidade e, mais que isso, permite uma leitura e interpretação da cidade e dos vetores 

que configuram e apropriam, pauta que tem sido fortemente sido fomentada pelo 

turismo no Brasil.  

 

(b) Teoria dos circuitos da economia urbana 

 

A teoria dos circuitos da economia urbana origina-se a partir da análise sobre 

a realidade particular dos países subdesenvolvidos, usando-a como parâmetro para 

elaborar uma abordagem teórica que trate da sua urbanização, evitando fazer 

comparações com modelos externos, justamente por entender que “os componentes 

do espaço, são os mesmos em todo mundo [...] mas variam quantitativa e 

qualitativamente, segundo o lugar [...] Daí vem a diferença dos espaços” (SANTOS, 

2004, p. 15). 

Pensando dessa forma, é possível destacar algumas características que 

assinalam o espaço dos países subdesenvolvidos, e que os colocam em condições 

e perspectivas distintas dos considerados desenvolvidos. 

Como principais características dos países subdesenvolvidos, é possível 

mencionar a descontinuidade, a instabilidade, a multipolarização, além de enfatizar 

que eles apresentam espaços compostos por uma expressiva hierarquização de 

atividades, que são submetidos a múltiplas influências provenientes de diferentes 

níveis de decisão, revelando uma organização e uma (re) organização propostas por 

interesses externos ao lugar. E é justamente essa seletividade espacial que se 

configura como a questão central que norteia a teoria espacial (SANTOS, 2004). 

A partir disso, Milton Santos fomenta a Teoria dos Circuitos da Economia 

Urbana, fazendo uso da informação e do consumo, como fatores fundantes da 

transformação da economia da sociedade e da organização do espaço.  
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O autor visava estudar as cidades dos países subdesenvolvidos a partir de 

um ponto de vista sistêmico, identificando um circuito superior e um circuito inferior, 

como subsistemas do sistema urbano, eliminando com isso, a ideia de uma cidade 

engessada e sem relações.  

Logo, é possível compreender a existência de dois subsistemas que 

compõem o sistema urbano das cidades. Assim, tem-se o circuito superior, 

originando-se da modernização tecnológica (os monopólios), revelando que o cerne 

de suas relações acontece externamente às cidades e à região que o abriga. Muitas 

vezes, tem como cenário o próprio país ou o exterior, ficando clara a possibilidade 

de aproximação e uso das noções de verticalidades e de intencionalidades, 

trabalhadas anteriormente.  

Já com relação ao circuito inferior, sabe-se que ele é composto por atividades 

de pequena dimensão e que estão relacionadas com a população mais carente. Ao 

contrário do circuito superior, o circuito inferior é bem concatenado com a localidade 

e mantém relações com a sua região. Aqui também, de igual modo, é possível 

associar as noções de horizontalidades e contrafinalidades (SANTOS, 2004).  

Nota-se, com a Teoria dos circuitos da economia urbana, que a cidade passa 

a assumir um papel de destaque, e, de igual modo, percebe-se que cada circuito 

mantém com o espaço de afinidades da cidade, um tipo de relação particular. Outro 

ponto importante sobre o qual se pode chamar atenção, é que as mudanças 

ocorridas nas cidades, desde década de 1970, já impõem para as análises 

contemporâneas uma necessidade de atualização da referida teoria e a inserção de 

novos elementos.  

Ao observar a Teoria dos circuitos da economia urbana dos países 

subdesenvolvidos, é possível visualizar o turismo participando ativamente de ambos 

os circuitos, uma vez a atividade turística, mesmo diante de algumas 

especificidades, circula no rol dos itens vinculados ao consumo, e divulgados em 

grande escala pelos meios de informação. 

Esse consumo turístico acaba promovendo desdobramentos em nível do 

circuito superior, com destaque para as empresas que compõem o trade turístico, 

inserindo seletividade, produtividade, relações verticais e decisões estranhas ao 

local. Ao passo que, ao se realizar no espaço de forma hierárquica, ainda acaba 

fomentando contrafinalidades espacializadas no circuito inferior, este vivenciado 
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pelos comerciantes locais (formais e informais) e população local, os quais tentam 

melhorias de vida, a partir da inserção no circuito superior, mas também no inferior. 

Sobre este debate da relação dos circuitos da economia urbana com a 

atividade do turismo, Medeiros (2014, p.187) destaca uma série de temas que 

precisam ser estudados a fim de melhor compreender a conexão dos circuitos da 

economia nas cidades litorâneas com o turismo. Para o referido autor: 

 

Analisar o circuito do coco e/ou artigos de moda praia [...] a relação entre 
fornecedores de bebidas, sorvetes e demais produtos e os vendedores 
ambulantes; estudar as produções caseiras/artesanais e sua distribuição no 
processo circuito inferior; o trabalho infantil; a qualidade e procedência dos 
produtos vendidos na praia; a renda mensal que movimenta o comércio da 
praia [...] Enfim, há uma série de temas que saltam a vista e merecem ser 
estudados.   

 

A partir disso, existe um campo relacional que permite a proposição de 

estudos geográficos que detectam o turismo participando dessa dinâmica urbana, e 

movimentando itens e elementos em ambos os circuitos, resultando em debates 

significativos para o refinamento da aludida teoria. 

Tendo exposto todas essas definições e relações, é possível perceber a 

presença de elementos, conceitos, noções e ideias circulando de forma aproximada 

e complementar, comprovando a efetiva articulação dos subsídios na busca por uma 

composição lógica e teórica que possibilite inserir impressões com base nos 

direcionamentos fornecidos a partir do entendimento do Espaço geográfico.  

Milton Santos autentica a compreensão do objeto de estudo da Geografia, 

enquanto totalidade, norteando o conhecimento para a forma de interação com a 

produção do espaço, intermediado pelo uso de técnicas através do tempo.  

Justifica-se toda amplitude e complexidade inerente à Teoria do Espaço 

geográfico de Milton Santos, a qual apresenta expressiva variação de termos, 

elementos, categorias e noções, que sinergicamente compõem uma leitura coerente 

e um caminho seguro para entender o espaço em toda sua amplitude.  

Esses são parâmetros e subsídios que compõem o conceito de Espaço 

geográfico e sua teoria, os mesmos que deram suporte às análises dos trabalhos 

selecionados para esta tese, sinalizando a presença do turismo no espaço, gerando 

movimentos diversos, determinando espaços de controle, incentivando o uso 
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competitivo dos lugares e impondo racionalidades hegemônicas, que passam a ser 

estudadas pelas pesquisas geográficas. 

4.6 O Método Científico de Abordagem e a Geografia 

A importância que o Método científico desempenha como suporte na 

formulação de conceitos, teorias e categorias de análises, para a ciência de forma 

geral, é patente. Toda ciência faz uso de métodos, que qualificam seu conteúdo 

científico. Para Sposito (2004, p. 25), o método:  

 

Deve ser abordado como um instrumento intelectual e racional que 
possibilite a apreensão da realidade objetiva pelo investigador, quando este 
pretende fazer uma leitura dessa realidade, e estabelecer verdades 
científicas para sua interpretação [...] a concepção de método vai além dos 
procedimentos, técnicas e regras. 

 

Pensando assim, o Método científico é um ordenamento lógico e processual 

de concepções e operações mentais que um pesquisador usa como um 

posicionamento para o estudo de uma realidade, ou de um de seus aspectos. É uma 

linha de raciocínio que interfere e marca todo transcorrer da pesquisa, articulando 

elementos do pensamento e da realidade (SPOSITO, 2004). 

Essa última fala de Sposito precisa de destaque, na medida em que ainda 

ocorrem confusões de significados entre os Métodos científicos de abordagem e os 

Métodos de procedimentos, também conhecidos como instrumentais.  

É preciso entender que o Método de abordagem deve ser visto como uma 

postura específica para o momento de efetuar a leitura de uma realidade particular. 

Associa-se ao Método de abordagem a ideia de estruturação de um pensamento 

racional. Com relação ao Método de procedimento, entende-se como uma 

ferramenta de suporte para analisar essa mesma realidade. O método de 

procedimentos se responsabiliza pela operacionalidade técnica.  

Informa-se, ainda, que mesmo sendo dois tipos distintos, ambos os Métodos 

são vistos como elementos importantes de uma pesquisa científica, e por isso 

solicitam alinhamento, ou, caso contrário, as análises efetuadas serão desconexas e 

frágeis (GONÇALVES, 2005). 
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Feita a devida diferenciação, retorna-se à explanação dos Métodos de 

abordagens, foco deste tópico, os quais são compostos por elementos que ratificam 

a impossibilidade de sua existência ser desconectada de uma realidade científica.  

Como elementos de um Método de abordagem, é possível destacar: Doutrina, 

Teoria, Lei, Conceitos e Categorias (SPOSITO, 2004). Expõe-se, sucintamente, os 

conceitos de Doutrina e Leis, uma vez que Teoria, Conceitos e Categorias, já foram 

devidamente abordados nos tópicos anteriores.  

Compreende-se o elemento Doutrina como sendo um conjunto sistemático de 

concepções de ordem teórica, ensinadas como verdadeiras por um autor ou corrente 

do pensamento. Com a evolução dos sujeitos, passou a significar visão de mundo. A 

palavra “verdade” tem composição importante no seu significado. Compreende-se 

que um caráter dogmático protege as proposições da Doutrina contra críticas e 

dúvidas (SPOSITO, 2004).   

O elemento Lei é uma expressão de relação causal e de caráter necessário, 

que se estabelece entre dois fenômenos. Dito de outro modo, é um enunciado 

resultante de uma construção teórica, que serve para especificar características e 

relações dos fenômenos estudados, permitindo generalizações, com isso, 

possibilitando a construção de um sistema de interpretação da realidade, seja ela 

física ou social. “A força explicativa e seu relacionamento com a teoria fazem da lei 

um importante instrumento intelectual para a leitura da realidade” (SPOSITO, 2004, 

p. 59). 

Ao refletir sobre o Método de abordagem, é importante entender que ele 

transforma-se em um meio de apreender uma dada realidade, pautando-se em 

perspectivas diferenciadas e atreladas aos posicionamentos particulares de cada 

sujeito. Nesse sentido, Sposito (2004, p. 27) reconhece que: 

 

O empirismo inglês, o idealismo alemão, a dialética hegeliana, o positivismo 
comteano e o materialismo histórico marxista possibilitaram alicerces 
teóricos e doutrinários para o desenvolvimento [...] Assim a gênese 
apresenta características racionalistas ou empiristas, materialistas ou 
idealistas, os métodos são utilizados dependendo da própria 
intencionalidade do investigador.  

 
 

Por essa razão, o debate sobre os Métodos de abordagem na ciência 

geográfica torna-se imperativo. Compreende-se que eles oferecem leis e categorias, 

e apresentam, historicamente, uma relação com processos e teorias, além de 
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representarem correntes filosóficas que se dedicam à explicação da realidade, por 

meio de uma aproximação diferenciada e marcante para cada método, visto como 

uma ferramenta de transformação e absorção de outros elementos científicos, em 

busca da explicação dos diversos ramos da sociedade. 

Dessarte, seguindo as orientações de Sposito (2004), considera-se para o 

contexto estudado, os métodos: hipotético-dedutivo, fenomenológico-hermenêutico e 

dialético. 

É imperativo, também, reforçar que este debate não se reveste de uma 

discussão de viés filosófico. Antes, busca-se relacionar o uso e a operacionalidade 

de cada um dos métodos citados, com vistas nos estudos geográficos, justamente 

por saber sobre o devido delineamento que ele fornece à maneira como a análise é 

empreendida.  

 

(a) Método Hipotético-dedutivo  

 

Desenvolvido por Karl Popper (1902-1994), na busca por um equilíbrio entre a 

dedução e a indução, o Método Hipotético-dedutivo consiste na seleção de 

hipóteses que possibilitem a necessária operacionalidade para responder a um 

determinado problema científico que foi levantado, equilibrando nesse processo a 

indução e a dedução.  

Compreende-se que a Ciência age perante probabilidades conjecturadas, e 

esse entendimento leva Sposito (2004, p. 29) a afirmar que o método hipotético-

dedutivo é aquele “que formula hipóteses a partir das quais os resultados obtidos 

podem ser deduzidos e [...] se podem fazer previsões que, [...] podem ser 

confirmadas ou refutadas”. 

Após a formulação de hipóteses, busca-se o seu falseamento, objetivando 

ratificar sua sustentabilidade. O processo está finalizado no momento em que se 

prova ou refuta as hipóteses levantadas. Em caso de rejeição de hipóteses, elas 

devem ser refeitas. Esse método adota um viés neopositivista, notando que se 

chega ao conhecimento por meio da lógica e da razão (GONÇALVES, 2005). 

As raízes do Método Hipotético-dedutivo estão firmadas no pensamento de 

René Descartes (1596-1650), pensador que estabeleceu um método com base no 

rigor matemático e na razão, disponibilizando algumas regras de método: (a) regra 
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da evidência, que busca evitar a precipitação e os pré-conceitos; (b) regra da 

análise, que divide as dificuldades em parcelas; (c) regra da síntese, indicando o 

início da análise para os elementos mais simples em direção aos mais complexos; e, 

por fim, (d) regra dos desmembramentos, que buscava não omitir conteúdos 

(SPOSITO, 2004). 

No século XX, o filósofo austríaco, Karl Popper, fortemente influenciado pela 

Filosofia promulgada pelo Círculo de Viena, escola que se destacou por trazer o 

debate a respeito do que é científico, fazendo uso de uma linguagem matemática, e 

promoveu um refinamento da linguagem cartesiana, aproxima-se desse método, 

uma vez que parte de uma noção materialista da realidade, para discutir e debater o 

empírico, fazendo uso do falseamento para testar as realidades postas. Ou seja, o 

método levaria à produção de conhecimentos que seriam passiveis de refutação. 

Sendo confirmadas tais realidades, deixam para a ciência uma contribuição 

(SPOSITO, 2004). 

Ponderando a respeito do conhecimento geográfico, já é sabido que o dado 

empírico é uma importante fonte de estímulo científico, fator que impulsiona a 

produção da informação geográfica lançar-se pelo espaço, observando conjunturas, 

monitorando cenários, traçando atuações, dentre outros procedimentos. Evidencia-

se, aqui, que a relação posta entre a ciência geográfica e o método hipotético-

dedutivo é admitida, uma vez que para esse método de abordagem, “o real é 

descrito pelas hipóteses e deduções” (SPOSITO, 2004, p. 34). 

Observa-se que o Método Hipotético-dedutivo acontece pela coleta de 

informações do empírico (via observação), direcionando-as para uma teoria, lei, 

norma ou regra científica, e só por meio dessa base, é que se deduz previsões, 

hipóteses e explicações lógicas, respaldadas por uma lógica racionalista. Por essa 

razão, esse método tem papel decisivo na ciência, especialmente nas áreas 

humanas e sociais, sobretudo pelo aspecto da observação, lugar por onde nascem 

as hipóteses (GONÇALVES, 2005).  

Nota-se que o referido método está firmado em suposições que são 

analisadas sistematicamente, a fim de confirmar ou não uma informação. Em 

conformidade com essa visão, identifica-se um grau de importância maior no objeto 

da pesquisa do que nos seus sujeitos, na visão do pesquisador.  
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(b) Método Fenomenológico-Hermenêutico  

 

Um segundo método proposto, é o Método Fenomenológico-Hermenêutico. 

Nota-se, a priori, que o sentido da palavra hermenêutica apresentou variação no 

contexto histórico, mas atualmente se constitui como uma reflexão filosófica 

interpretativa sobre símbolos e mitos em geral. Nas palavras de Gomes (1996, p. 

102), “A intenção fundamental da hermenêutica, [...] não é de explicar os fatos, mas 

[...] de compreendê-los em sua totalidade”. Nota-se que a compreensão assume 

acepções de revelação, significação e explicação, e suas análises assumem uma 

particularidade qualitativa. 

Já quando se medita sobre o padrão clássico do saber sistemático, a 

Hermenêutica é vista como uma oposição, uma vez que evidencia a impossibilidade 

de objetivação dos fatos, sob pena de perder de vista o real, por aspectos parciais 

(GOMES, 1996). 

Ao falar em Fenomenologia, compreende-se como uma corrente filosófica 

criada por Edmund Husserl (1859-1938), que prioriza as essências das coisas e dos 

fatos. Caminha no sentido dos fenômenos, fazendo uso da intuição e das reduções 

fenomenológicas. Esse regresso aos fenômenos é tido como uma regra do método. 

Observa-se a noção de intencionalidade destacando-se no método, definindo a 

própria consciência como intencional. Para Sposito (2004, p. 36, grifo do autor), a 

Fenomenologia é:  

Uma filosofia do subjetivo, pois é fundamental compreender o peso que a 
fenomenologia deu ao eu-pensante, não no sentido cartesiano, mas como 
intencionalidade [...] Utilizando algumas categorias próprias, como o estar-
aí, o agir, e o ser para, o problema do mundo, a fenomenologia deu lugar ao 
surgimento do existencialismo.  
 

Sem embargo, a fenomenologia fundamenta-se na percepção. Diferencia-se 

do entendimento kantiano, por renunciar a razão como direcionamento da 

consciência. De forma complementar, Christofoletti (1982, p. 22) afirma que:  

 

A fenomenologia [...] preocupa-se em verificar a apreensão das essências, 
pela percepção e intuição das pessoas, [...] utiliza como fundamental a 
experiência vivida e adquirida pelo indivíduo. Contrapõe-se às observações 
de base empírica, pois não se interessa pelo objeto nem pelo sujeito, e sim 
pela experiência. 
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Firma-se uma visão antropocêntrica do mundo, recuperando o humanismo, e 

o espaço vivido passa a ser referência. Pensando geograficamente, observa-se o 

valor do território como consequência da retomada da subjetividade. Associado a 

isso, destaca-se o conceito de lugar, por ser ele algo construído pelo sujeito em 

meio as suas experiências vivenciadas (SPOSITO, 2004). 

Gomes (1996) aponta o início da década de 1970 como marco de 

identificação da aplicação de elementos da Fenomenologia na ciência geográfica. 

Enfatiza que a explicação com base nas experiências particulares vividas no 

cotidiano é quem legitima o conhecimento. Os geógrafos fenomenologistas se 

empenhavam na revalorização do conceito de lugar.  

Com efeito, a Fenomenologia deve ser vista mais como uma renovação da 

ciência objetiva do que como alternativa para uma autonomia geográfica. Em 

resumo, o método Fenomenológico-Hermenêutico apresenta como principais 

elementos a experiência, a intencionalidade e a redução fenomenológica, 

avançando em bases subjetivas, por meio da consciência. Ou seja, caminha dos 

objetos para as ações experimentadas (vivências), estudando as estruturas da 

consciência. 

 

(c) Método Dialético 

 

Apresenta-se, por fim, o Método Dialético como uma terceira opção que pode 

ser aplicada no momento da interpretação das realidades.  

Historicamente, a dialética foi entendida por Platão como um processo de 

elevação das aparências que compõem a realidade. Por fixar-se no plano das ideias, 

Platão não dedicava atenção aos fenômenos naturais. Já Aristóteles, caminha em 

sentido contrário, e aponta a dialética como sendo uma dedução que se associa às 

premissas que podem ser confirmadas. Entre esses filósofos, visualiza-se uma 

contradição entre o idealismo (Platão) e o materialismo (Aristóteles). Conforme 

Sposito (2004), esses dois polos distintos marcam a produção filosófica e científica 

no decorrer dos 22 séculos seguintes. 

Mas só com Georg Fredrich Hegel (1770-1831) é que a dialética ganha 

espaço na ciência, no século XIX. Ele entendia que para compreender o movimento 

da história se fazia necessário um método apropriado. Com isso, Hegel denominou 

de processo dialético o embate entre um pensamento já estabelecido e um 
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pensamento inédito. Para ele, uma posição que já foi definida atrai uma negação, e 

o conflito entre a afirmação e negação conduz a um novo pensamento.  

São três os estágios do conhecimento dialético, denominados por Hegel 

como: tese (pretensão da verdade), antítese (negação da tese) e síntese (resultado 

do embate). A síntese, peculiarmente, se transformará em uma nova tese, que 

apresentará uma nova antítese, garantindo movimento progressivo de validação do 

conhecimento. Esses estágios são denominados por Popper (1982, p. 345) como 

“tríade dialética”, base que possibilita a confrontação e sustenta a validação do 

conhecimento gerado. 

Em Hegel, a dialética é vista como ciência do desenvolvimento da natureza, 

sociedade e pensamento humano. Apresenta como leis: transformação da 

quantidade em qualidade (vice-versa); unidade e a interpenetração dos contrários; 

negação da negação, e ação recíproca. Com isso, a Dialética passou a ser utilizada 

por pesquisadores que confrontam opiniões e aspectos distintos de um problema 

(GONÇALVES, 2005). 

Como principais categorias da dialética, Sposito (2004) aponta para pares 

contraditórios, ou elementos de composição de uma tríade, a saber: matéria e 

consciência; singular, particular e universal; causa e efeito; conteúdo e forma, entre 

outras. Ainda é permitido mencionar espaço e tempo, que são inerentes à ciência e 

aplicados na perspectiva geográfica. 

Karl Marx (1818-1883), ao estudar a obra de Hegel, expõe críticas, que 

revelaram limites ao idealismo largamente empregado. Para Marx, a análise estava 

invertida, e por isso passou a enfatizar as determinações econômicas postas pelo 

sistema capitalista, utilizando também do método dialético.  

Ele defendeu que a dialética necessita da compreensão de categorias 

econômicas, com ênfase para as relações históricas de produção, correspondentes 

a determinadas fases do fomento da produção material.  Para Gomes (1996, p. 282), 

nessa abordagem: 

Marx introduz a noção de uma razão histórica, materialmente determinada, 
em oposição à concepção do idealismo que definia o real como um produto 
da razão absoluta [...] desta maneira, o marxismo afirma que o sujeito do 
conhecimento [...] é capaz de ser apreendido pela ciência a partir das 
categorias essenciais que o envolvem: a produção, a reprodução, o 
consumo, a troca, a propriedade, o Estado, o mercado e as classes sociais. 
 



P á g i n a  | 201 

 
 

Essa posição configurou-se como uma elaborada leitura do capitalismo como 

modo de produção historicamente produzido. Em outras palavras, Marx passa a 

entender a realidade como um processo contraditório de movimento, e por isso, 

postula a existência de um método de compreensão desse movimento conflitante do 

real. Esse método é o materialismo, “que considera a matéria como dado primário e 

a consciência como reflexo da relação do ser com o mundo” (FIGUEIREDO, 2008, p. 

47).  

Destaca-se que na teoria marxista o humano é considerado pela forma como 

reproduz suas condições materiais de existência, com implicações ideológicas no 

plano da consciência, no plano da organização do trabalho, no plano da relação de 

poder e dominação de uma classe sobre a outra.  

Sposito (2004) recorda que no método dialético, a relação entre o sujeito e o 

objeto ocorre contraditoriamente, sem apresentar soberania entre eles. E os 

trabalhos que se utilizam desse método são geralmente mais críticos, devido a sua 

concretude, e por exporem contradições presentes no objeto pesquisado.   

Dessa estrutura de pensamento, Marx separa o materialismo em duas 

formas: o materialismo dialético (filosofia marxista) e o materialismo histórico (ciência 

da história no marxismo). Didaticamente, sobre o materialismo dialético, pode-se 

dizer que os fenômenos materiais apresentam um movimento, uma processualidade. 

Outra noção pauta-se na ideia de que o movimento contraditório do real é expresso 

pela dialética, por isso Marx enxerga na tríade dialética uma possibilidade de 

transformar radicalmente a história. O materialismo dialético enfatiza a matéria como 

fonte de consciência, opondo-se ao idealismo de Hegel (FIGUEIREDO, 2008). 

Já pensando sobre o materialismo histórico, Marx diz que somente analisando 

o modo de produção é possível encontrar a “chave” para a transformação da 

história. Esse movimento histórico é compreendido como dialético, uma vez que é 

composto por forças produtivas e relações de produção, que, estudadas no decorrer 

do tempo, revelam uma contradição, responsável pela transformação das 

realidades. A partir daí, em face da percepção de uma classe revolucionária, inicia-

se a mudança da história (KÖCHE, 2013). 

Cabe ressaltar que toda essa abordagem se fez presente no momento em 

que a crítica chegava ao conhecimento geográfico. Percebe-se que junto com a 

Geografia crítica, havia um empenho por uma transformação social mais ampla. 
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Existia uma relação direta desse horizonte crítico com o materialismo histórico e 

dialético, seja pela utilização de categorias analíticas, seja pela valorização de um 

discurso político engajado na ciência (GOMES, 1996). 

Por isso, entende-se a dialética como um diálogo entre o argumento e o 

contra-argumento perante temas não provados. Com isso, ao fazer uso do método 

dialético, como base para o raciocínio, torna-se possível verificar com maior rigor 

todos os objetos envolvidos no campo analítico, justamente pela possibilidade de 

confrontá-los.  

4.7 A Geografia Brasileira: histórico e desafios contemporâneos 

 

Em face desse processo de formalização do conhecimento geográfico, com 

destaque para alguns dos seus principais fundamentos teórico-metodológicos, é 

importante meditar sobre o modo como esse conhecimento aportou no Brasil, e 

quais questões repercutiram ou ainda chamam atenção no âmbito brasileiro.  

Dessarte, não se pode pensar em um caráter científico do conhecimento 

geográfico no Brasil, antes da década de 1930, uma vez que nessa época a 

Geografia era uma disciplina de ensino secundarista, e só despertava interesse em 

militares, políticos e mercadores. Nesse tempo, o conhecimento geográfico brasileiro 

estava disperso (DANTAS, 2011). Mesmo em face desse cenário embrionário, é 

possível pontuar alguns dos eventos que configuraram o início do conhecimento 

geográfico brasileiro. 

Desse modo, cumpre frisar que a constituição da Geografia no Brasil divide-

se em dois momentos: o primeiro momento (até o ano de 1930) é marcado pela 

informalidade, por parte dos viajantes, cronistas e naturalistas. Havia uma dedicação 

para com as relações postas entre natureza, paisagem e formas de organização, 

expondo em paralelo a intenção de conhecer o território nacional por completo. Por 

isso, um esforço literário foi feito, pautado na descrição, classificação, distribuição e 

localização das paisagens brasileiras, acumulando-se, desde os primeiros séculos 

de história do país. Um segundo momento (entre as décadas 1930 e 1940), já revela 

o conhecimento geográfico assumindo um caráter mais formal, em resposta aos 

geógrafos estrangeiros que chegavam ao Brasil para lecionar (MOREIRA, 2014). 
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Sobre o período inicial da Geografia produzida no Brasil, nota-se, para além 

da curiosidade sobre o novo, o destaque para algumas questões, a saber: realizar 

um levantamento do quadro de ocupação colonial portuguesa, com o objetivo de 

analisar o modo de vida indígena, a economia de extração, os problemas do uso do 

espaço, a rápida devastação da floresta, não tardando a surgir críticas sobre a 

condição do trabalho escravo. Nota-se certa influência da geografia das plantas de 

Humboldt (MOREIRA, 2007). 

Já quando se medita sobre o período protocolar da produção do 

conhecimento geográfico brasileiro, sabe-se que ele foi inaugurado por Pierre 

Deffontaines (1894-1978), que, ao chegar em São Paulo, no ano de 1934, fundou o 

curso de Geografia na Universidade de São Paulo.  

Deffontaines é o geógrafo que mais influenciou, de forma teórico-

metodológica, a formatação do pensamento geográfico brasileiro. Sequencialmente, 

observa-se a contribuição de Pierre Monbeig (1908-1987), com seus estudos sobre 

as cidades brasileiras, formação do espaço agrário e ensino da geografia. Para 

Moreira (2014, p. 27), esses fundadores:  

 

Não se limitam [...] a reproduzir o pensamento geográfico que trazem de 
fora. Intervém na interpretação do real-concreto e na formação de um 
pensamento geográfico voltado para a análise da realidade geográfica do 
espaço brasileiro. É o que se dá com Deffontaines, trazendo e adaptando à 
realidade concreta do país a matriz de pensamento geográfico de Brunhes. 
Com Monbeig, de linha vidaliana, e que a traduz em leitura dessa realidade. 

 
 

Cumpre frisar que entre os anos de 1934-1939, identificam-se os primeiros 

geógrafos egressos dos cursos iniciados em 1934, na Universidade de São Paulo, e, 

de igual modo, em 1935, na Universidade do Distrito Federal. A partir disso, muitas 

publicações surgiram (Revista Brasileira de Geografia, Boletim Geográfico, Boletim 

Paulista de Geografia e Anais de Geografia), e, junto com elas, surgiram as 

pesquisas vinculadas aos institutos (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e 

Instituto Joaquim Nabuco). Como desdobramento desses fatos, surgem as primeiras 

obras apresentando temas tipicamente brasileiros, como a Geografia humana do 

Brasil (DEFFONTAINES, 1939); Pioneiros e fazendeiros de São Paulo 

(MONBEIG,1952); Capítulos de Geografia tropical e do Brasil (WAIBEL,1947), entre 

outras (MOREIRA, 2014). 
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A reunião dessa literatura marca a gênese de uma Geografia acadêmica no 

Brasil. De modo especial, Andrade (2006) e Dantas (2011) assinalam alguns 

episódios que, em suas análises, foram determinantes para esse impulso inicial da 

Geografia brasileira, são eles:  

 

 A criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1934), 

sendo a primeira instituição que incluiu geógrafos, com foco na pesquisa. 

Visava, entre outras demandas, promover o conhecimento do território 

nacional, atualizando dados estatísticos, alinhados aos processos de 

planejamento estatal; 

  

 O fomento da Universidade de São Paulo (1934) e da Universidade do Distrito 

Federal (1935), atualmente Universidade Federal do Rio de janeiro, facilitando 

a inserção do ensino geográfico em nível superior no país;  

 

 A fundação da Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB (1934), em São 

Paulo, por Pierre Deffontaines, possibilitando a expansão em nível nacional, 

por meio do fomento de diversos eventos, da pesquisa científica em 

Geografia no Brasil. 

 

Sobre a Geografia iniciada em São Paulo, constata-se uma expressiva 

influência da matriz geográfica francesa. Sabe-se que os professores franceses que 

iniciaram o estudo geográfico no Brasil, baseavam-se na perspectiva humana e 

regional, ambas vinculadas à doutrina lablachiana. “Deffontaines deixa trabalhos 

orientados numa visão integrada, e Monbeig mais se caracterizando pela 

atomização em campos setoriais” (MOREIRA, 2014, p. 33). 

Resultado de toda essa conjuntura, surge a primeira tese brasileira em 

Geografia, datada de 1944, ocasião em que a professora Maria da Conceição 

Vicente de Carvalho apresentou seu trabalho intitulado Santos e a Geografia Urbana 

do Litoral Paulista. Observa-se que nas outras regiões do país, esse movimento 

acadêmico ainda ocorre com menor intensidade (DANTAS, 2011). 

Mesmo diante dessas iniciativas, a constituição do conhecimento geográfico 

no Brasil só se efetiva na década de 1950, ocasião em que a Geografia clássica está 
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no auge, e, concomitantemente, tem início uma crise geográfica de repercussão 

mundial. Essa década tornou-se um divisor de águas para a Geografia mundial, e, 

sobretudo, para as projeções brasileiras. 

As críticas, essência do movimento de renovação geográfica, apontavam para 

a negligência com a questão epistemológica, para a farsa da neutralidade e da 

ingenuidade científica (questão ideológica), para a fragilidade do discurso (questão 

teórico-metodológica), para a propensão ao gueto (isolamento disciplinar), entre 

outros apontamentos. Observa-se um direcionamento para duas perspectivas 

vigentes na Geografia da época: uma de viés funcionalista e outra de caráter 

neopositivista (MOREIRA, 2007). 

Com efeito, em 1956, perante a realização do Congresso da União 

Geográfica Internacional (UGI), no Rio de Janeiro, é que se atesta o 

amadurecimento e o reconhecimento internacional de uma Geografia fomentada 

genuinamente no Brasil. Moreira (2014, p. 35) informa que os geógrafos brasileiros 

“mobilizados para a organização e o preparo do material que vai subsidiar a 

realização do Congresso Internacional da UGI, consolidam uma geografia brasileira 

de características próprias”. 

Em 1978, diante de mais um encontro da AGB, a Geografia brasileira já 

presenciava uma fase de consolidação, identificando outros grupos de estudiosos 

espalhados pelo Brasil, militando em função da crítica e da renovação do 

pensamento geográfico. Foi exatamente nesse encontro que se aglutinaram as 

“ideias que precipitam a crise da ciência geográfica” (MOREIRA, 2007). Observa-se 

que o pensamento geográfico brasileiro vivenciava um processo de empoderamento 

dos intelectuais com relação às realidades postas na época. 

É oportuno frisar que o debate inicial da Geografia brasileira recebia impulsos 

dos acontecimentos da cena internacional, e por isso, experimentaram em um 

primeiro momento, as matrizes de Reclus, La Blache, Ratzel e Brunhes, para logo 

em seguida conhecer a primeira fase da renovação entre as décadas de 1960 e 

1970.  

O conhecimento geográfico do Brasil “absorve melhor o que lhe vem de fora, 

e ao mesmo tempo em que queima etapas” (MOREIRA, 2014, p. 12-13). Nota-se 

aqui, que a maneira como a perspectiva geográfica nacional se relaciona com o viés 

mundial é bem diversa, ora espelhando-se nele, outras vezes ultrapassando-o.  
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Outra ação mundial que repercutiu nas bases de uma Geografia brasileira, foi 

a tendência do desmembramento, motivada, entre outras coisas, pelas 

transformações mundiais iniciadas em 1950, e por meio da expansão dos meios de 

circulação e da polaridade espacial da cidade. Evidencia-se esta segmentação nas 

publicações do Congresso da UGI, exemplificadas pelos Livros-guia e as séries 

Grandes regiões e Atlas do Brasil. Observa-se que inexistia um padrão, uma vez 

que os autores realizavam o debate, influenciados pela tipologia do arranjo espacial 

vivenciado, como exemplo, pode-se citar: Amazonas, de autoria de Lúcio de Castro 

Soares; Planalto centro- ocidental e Pantanal mato-grossense, de Fernando F. M. de 

Almeida e Miguel Alves de Lima, entre outros (MOREIRA, 2014). 

Na década de 1960, a produção ganha autonomia e caminha por meio de 

setores geográficos, como a Geomorfologia, Climatologia, Geografia Agrária, 

Biogeografia, Geografia Urbana, Geografia Industrial, entre outras. 

Após o resgate de alguns dos principais fatos que marcaram o início da 

estruturação do conhecimento geográfico no Brasil, torna-se igualmente relevante 

destacar alguns pontos que marcam a sua contemporaneidade, visando firmar 

nexos de identificação de um perfil geográfico tipicamente brasileiro.  

Contrapondo todo o contexto exposto com o cenário acadêmico da Geografia 

brasileira na atualidade, constata-se uma expressão bem diferente do seu início na 

década de 1930. Informa-se, conforme o levantamento realizado por este estudo de 

tese, que, das 48 áreas de avaliação que a Capes apresenta no ano de 2016, a 

Geografia compõe a seção das Ciências Humanas, e se expressa academicamente 

por meio de 63 Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia, 

distribuídos pelas cinco regiões do país, com destaque para a Região Sudeste, que 

lidera em números de programas, em número de cursos de doutorado e na 

quantidade de produções (teses e dissertações).  

Os referidos programas apresentam 35 áreas de concentração, de 

perspectivas diferentes e alinhadas com as características físicas e 

problematizações tipicamente regionais. Atreladas às áreas de concentração, foram 

identificadas 108 linhas de pesquisa em atividade no Brasil. Ainda em conformidade 

com este cenário atual da Pós-graduação em Geografia no Brasil, observam-se 49 

Programas que ofertam o curso de Mestrado acadêmico, 28 programas ofertando o 

curso de Doutorado, e apenas 04 dispondo do Mestrado profissional.  



P á g i n a  | 207 

 
 

Para este momento é oportuno frisar, com base na avaliação trienal realizada 

pela Capes em 2013, a notória tendência, a partir do ano 2000, de uma 

interiorização dos cursos de Pós-graduação em Geografia no Brasil, e de igual 

modo, para instituições de pequeno e médio porte. Reflexo da criação de novos 

cursos nas regiões Nordeste e Sul do país, que, de certo modo, descentralizaram a 

formação científica e a produção acadêmica em geografia no Brasil (BRASIL, 2013). 

Todas essas informações podem ser conferidas no Quadro 7, a seguir. 

 

Quadro 6: Grupos de coordenações de cursos e programas (Área Geografia) 
 

Região Sigla IES Instituição de Ensino Q.P Modalidade 

  
Norte 

 
 

UFRR Fundação Universidade Federal de Roraima 01 M/A 

UFPA Universidade Federal do Pará 01 M/A 

UFT Fundação Universidade Federal do Tocantins 01 M/A 

UNIR Universidade Federal de Rondônia 01 D;M/A 

UFAM Universidade Federal do Amazonas 01 M/A 

 
 
 
 
 
 

Nordeste 

FUFSE Fundação Universidade Federal de Sergipe 01 D; M/A 

FUFPI Fundação Universidade Federal do Piauí 01 M/A 

UFPB/JP Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa 01 D; M/A 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 02 D; M/A; M/P 

UFC Universidade Federal do Ceará 01 D; M/A 

UECE Universidade Estadual do Ceará 01 D; M/A 

UVA-CE Universidade Estadual Vale do Acaraú 01 M/A 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 01 D; M/A 

UFBA Universidade Federal da Bahia 01 D; M/A 

UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana 01 M/P 

UFAL Universidade Federal de Alagoas 01 M/A 

UEMA Universidade Estadual do Maranhão 01 M/A 

 
 
 

Centro-Oeste 

UFMS F. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 03 M/A 

UFGD Universidade Federal da Grande Dourados 01 D; M/A 

UNB Universidade de Brasília 01 D; M/A 

UFG Universidade Federal de Goiás 03 D; M/A 

UFMT Universidade Federal de Mato Grosso 02 M/A 

UNEMAT Universidade do Estado de Mato Grosso 01 M/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sudeste 

USP Universidade de São Paulo 02 D; M/A 

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas 01 M/A 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 01 D; M/A 

PUC/MG Pont. Universidade Católica de Minas Gerais 01 D; M/A 

UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora 01 M/A 

UFU Universidade Federal de Uberlândia 02 D; M/A 

UFSJ Universidade Federal de São João Del-Rei 01 M/A 

UNIMONTES Universidade Estadual de Montes Claros 01 M/A 

UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro 02 D; M/A 

UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 01 M/A 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 01 D; M/A 

UFF Universidade Federal Fluminense 02 D; M/A 

PUC-RIO Pont. Universidade Católica do Rio de Janeiro 01 D; M/A 

UNESP/PP U.E.P. Júlio de Mesquita Filho/Pr. Prudente 02 D; M/A; M/P 
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UNESP/RC U.E.P. Júlio de Mesquita Filho/Rio Claro 02 D; M/A; M/P 

UFES Universidade Federal do Espírito Santo 01 D; M/A 

 
 
 
 
 

Sul 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 01 M/A 

FURG Universidade Federal do Rio Grande 01 M/A 

UFPEL Universidade Federal de Pelotas 01 M/A 

UFPR Universidade Federal do Paraná 01 D; M/A 

UFSM Universidade Federal de Santa Maria 01 D; M/A 

UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa 01 D; M/A 

UEL Universidade Estadual de Londrina 01 D; M/A 

UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Paraná 02 M/A; D 

UNICENTRO U. Estadual do Centro-Oeste do Paraná 01 M/A;D 

UEM Universidade Estadual de Maringá 01 D; M/A 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 01 D; M/A 

Fonte: Adaptado da Diretoria de Avaliação (DAV/CAPES), 2016. 
Legenda: M/A – Mestrado Acadêmico; M/P – Mestrado Profissional; D – Doutorado e Q.P – 
Quantidade de programas. U – Universidade; Pont – Pontifícia.  

 
 

Aproveita-se a exposição desses dados para fazer uma ressalva. Como o 

ambiente de produção acadêmica é dinâmico, e está em constante transformação, já 

é esperado ao término desta pesquisa, que a conjuntura tenha sido retroalimentada 

com novas propostas de programas, e assim, com novas áreas de concentração e 

suas linhas de pesquisa, além de novas produções (teses e dissertações). 

Nota-se uma promoção com perspectivas de avanço, principalmente por 

ainda existir algumas regiões onde a presença de Programas de Pós-graduação em 

Geografia se dá de forma tímida, como se pode perceber na região Norte do país.  

É importante ter em mente que o conhecimento geográfico gerado por esses 

programas, precisou acompanhar os avanços tecnológicos, como forma de validar 

suas proposições, e que no século XXI essa aproximação tornou-se ainda mais 

necessária. Na contemporaneidade, observa-se uma significativa inserção da 

tecnologia no cotidiano, motivada pela ampliação constante das necessidades dos 

próprios sujeitos.  

Com isso, a Geografia precisa se posicionar de maneira enfática na realidade 

vivenciada, uma vez que o alcance tecnológico passa cada vez mais a intervir na 

composição e no arranjo do espaço denominado de geográfico.  

Constata-se uma conjuntura diferenciada, que considera o movimento, a 

aceleração do tempo e a compreensão do espaço, concatenando novas tecnologias 

ao olhar geográfico, como a cibergeografia, cibercartografia, geotecnologia, entre 

outras. Santos (1988, p. 13) já acenava para o empenho na leitura dessa nova 

realidade: 
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 [...] O problema, portanto, consiste em reconhecer o efeito dessas 
superposições sobre a existência de cada sociedade [...] Daí a importância 
renovada das ciências do espaço do homem, isto é, da geografia, se se 
deseja dominar corretamente as forças de que doravante se dispõe. 
 
 

Paralelo a essas inovações, são postas novas provocações, que acabam 

ampliando as possibilidades de avanço do conhecimento geográfico. “Seguramente 

a Geografia tem nessas transformações sua perspectiva analítica de base. Trata-se 

de analisar as transformações do espaço e da vida” (SUERTEGARAY, 2009, p. 

108). 

Chama-se a atenção para o fato de que o conhecimento geográfico, visto 

como descrição da ordem do mundo em constante modernização, não se resume ao 

inventário das coisas sobre o espaço. O levantamento de objetos espaciais não é o 

cerne das questões geográficas. A lógica do arranjo espacial é a questão geográfica 

por excelência. Ela “comunica, revela, organiza sentidos, estrutura ações, muda em 

conformidade com os novos contextos, utiliza metáforas, metonímias” (GOMES, 

2006, p. 38). 

Associado a isso, um alerta precisa ser feito, também com base na fala de 

Santos (2004). Ao conhecimento geográfico não é permitido, diante das intensas 

ressignificações da realidade, estudar os fatos com instrumentais ultrapassados, 

correndo o risco de emitir impressões incoerentes. Por isso, a relevância em avançar 

na formas de análise dessas conjunturas modernas. É preciso aventurar-se em 

proposições analíticas inéditas, alinhadas aos novos cenários geográficos.  

Outro aspecto de que o cenário atual dá sinais de ampliação, é o que trata de 

uma postura interdisciplinar em sua praxe. Sabe-se que a interdisciplinaridade 

esteve presente, implicitamente, tanto em diferentes contextos do conhecimento 

geográfico como na relação posta entre a Geografia e a História, por exemplo. 

Atualmente, essa noção de interdisciplinaridade ganha uma nova dimensão, 

passando a ser motivada pela ampliação do campo das ciências sociais e pelo 

domínio das técnicas, favorecendo o progresso científico de fora para dentro, 

pautado na contribuição de disciplinas contíguas (SANTOS, 2004). 

Portanto, os geógrafos da atualidade precisam entender a análise 

interdisciplinar como uma importante prerrogativa científica, uma vez que ciência 

geográfica faz parte de um cenário complexo, e por isso se depara com um arsenal 

de múltiplos fenômenos, que se operacionaliza por meio de um instrumental diverso, 
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solicitando, assim, habilidades e requisitos expressos por uma gama de 

possibilidades de conteúdos diversos.  

Sabe-se que é imperativo, para cada campo do conhecimento envolvido na 

relação interdisciplinar, antes compreender suas bases disciplinares. Somente de 

posse desse reconhecimento, é possível evitar a descaracterização de cada área. 

Para Santos (2004), somente após a superação dessa demanda, a 

interdisciplinaridade pode contribuir para a continuidade evolutiva da própria 

Geografia, assim como dos outros campos do saber com os quais ela se relaciona. 

Sem embargo, identifica-se que a missão da Geografia contemporânea é 

realizar uma leitura atualizada da realidade, que se altera constantemente pela ação 

das tecnologias. E o turismo, sendo um vetor de transformação desses espaços, 

constitui-se como de interesse geográfico, sobretudo no Brasil, onde a atividade 

turística se expande com repercussão difusa. 

Ao fim desta seção, pode-se reconhecer que examinar o processo de 

constituição científica da Geografia se revestiu de um significativo desafio, 

principalmente quando a missão está sob a responsabilidade de um turismólogo. Em 

muitos momentos de análise, foi possível notar a mudança do olhar sobre fatos que 

pareciam evidentes, e que passaram a se revestir de inúmeras relações, de ordem 

complexa, que somente podem ser identificadas, após o uso das lentes de um 

raciocínio analítico próprio da Geografia.  

A informação geográfica é muito mais útil do que o senso comum imagina. A 

necessidade da Geografia evidencia-se “tão-somente pela condição do homem estar 

no mundo” (GOMES, 2006, p. 34). E estando no mundo, os sujeitos passam a 

produzir materialidades, relações, processos e impactos diversos, exigindo um saber 

que seja capaz de enfrentar os problemas modernos, posicionando-se em função de 

uma ação propositiva e, sobretudo, interdisciplinar.  

É esse tipo de relação que pode propiciar o progresso do conhecimento 

geográfico, por diferentes plataformas do saber. É chegado o tempo em que uma 

nova postura com relação à Geografia é exigida. O constante movimento da 

totalidade-mundo retira o conhecimento geográfico de uma possível inércia e lança-o 

ao movimento das atualizações. Não reconhecer isso, é ignorar a própria história da 

humanidade. 
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Em face de todo caminho construído por este estudo, chega-se ao momento 

de reconhecer e identificar as principais tendências dos estudos geográficos (teses e 

dissertações, vinculados aos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu 

em Geografia, que dedicam suas problematizações a temática do turismo. 

 

Por todo o alicerce já construído, é permitido verificar a existência de uma 

relação combinada que impulsiona os esforços das pesquisas geográficas para a 

temática do turismo. Entende-se que as interferências que o turismo promove no 

arranjo espacial, sobretudo na contemporaneidade, em face da acessibilidade 

trazida pelos avanços técnicos, são os principais meios que facilitam a proximidade 

da Geografia com o turismo.  

 

Dessa conjuntura, repleta de complexidades, é visivel o estabelecimento de 

uma relação entre a Geografia e o turismo, com base no fomento intencional de 

materialidades (criadas ou reordenadas), e na forma como estas materialidades são 

utilizadas pelos sujeitos, que dinamizam toda conjuntura.  

 

Destarte,  analisa-se essa relação, com base no levantamento dos Programas 

brasileiros de Pós-graduação em Geografia e de suas respectivas produções (teses 

e dissertações), investigando quais os principais conceitos geográficos ou não 

geográficos que são empregados por esses estudos; quais as principais teorias 

científicas (geográficas ou de outras ciências) que justificam o uso desses conceitos, 

além de reconhecer sob quais métodos de abordagem científica, esses 

componentes listados se alicerçam em face da relação que é posta.  

 

Ao término deste processo, é permitido delimitar uma possível tendência, de 

características próprias, da forma como o fenômeno do turismo é entendido e 

estudado pela Ciência geográfica, contribuindo com isso, para ambos os campos 

envolvidos, leia-se, Geografia e turismo. 
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5.1 Levantamento de pesquisas (teses e dissertações) que abordam o turismo 

nos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia 

Logo após ter definido a questão problema que norteia esta tese, prontamente 

percebeu-se a necessidade de realizar uma seleção criteriosa de pesquisas (teses e 

dissertações), no contexto dos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto 

sensu em Geografia, que utilizam da temática do turismo para estruturar seus 

questionamentos científicos. Observa-se que esse levantamento é basilar para a 

estruturação da análise proposta por esta investigação. Para isto, esta subseção 

norteia-se por meio das seguintes etapas: 

 

(01) atualização das principais informações sobre o órgão governamental que 

gerencia o ambiente educacional de pós-graduação stricto sensu no Brasil, a saber, 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), uma vez 

que as pesquisas selecionadas originam-se de sua plataforma digital; 

 

(02) em um segundo momento, apresenta-se os Programas brasileiros de Pós-

graduação stricto sensu em Geografia que oferecem estudos associados com o 

turismo e que, de igual modo, foram recomendados pelo cálculo amostral desta tese. 

Destacam-se suas datas de fundação, modalidades, conceitos emitidos pela Capes, 

assim como suas áreas de concentração e linhas de pesquisa; 

 

(03) já no que se refere aos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu 

em Geografia que não participam do escopo exigido, expõem-se também algumas 

impressões. 

 

Com isso, a partir da sinergia desses pontos, objetiva-se aqui, edificar um 

alicerce sob o qual as demais análises possam ser firmadas, possibilitando a 

coadunação de critérios científicos com o entendimento lógico de suas relações a 

posteriori. 
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5.1.1 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

 

Em face do segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas, no ano de 

1951, foi instituída a então chamada Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), que visava promover uma especialização 

educacional, alinhada com a intenção do Brasil em tornar-se uma nação industrial 

(BRASIL, 2016). 

Atualmente intitulada de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior, a Capes é um órgão vinculado à plataforma do MEC, e conta com 

ações desde a educação básica, atuando principalmente na educação superior 

(Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão), até chegar aos 

programas de gestão do próprio Ministério. Como meta basilar, busca expandir e 

consolidar os Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu (Mestrado e 

Doutorado), validando novas aberturas e avaliando-os quadrienalmente. 

Por falar em avaliação, informa-se que é de responsabilidade do SNPG, 

desde 1998, avaliar as propostas e as ações desenvolvidas pelos Programas de 

Pós-graduação, visando assegurar a qualidade dos cursos ofertados no Brasil.  

A comunidade acadêmico-científica participa ativamente desse processo, por 

meio de consultores ad hoc, orientados por uma Diretoria de avaliação do referido 

órgão de fomento do conhecimento científico no Brasil. Informa-se ainda que a 

avaliação torna-se referência para a distribuição de recursos para pesquisas 

vinculadas aos Programas de Pós-graduação aprovados pela Capes (BRASIL, 

2016).  

Complementarmente, citam-se alguns dos critérios que fundamentam essa 

avaliação, são eles: o necessário alinhamento da área de concentração com suas 

linhas de pesquisa; a existência de um corpo docente de doutores, apresentando o 

vínculo “dedicação exclusiva” com a referida IES; além da análise das atividades de 

pesquisa, produção intelectual, infraestrutura, entre outras.  

É exatamente a partir dessa estimativa, que são gerados os conceitos 

avaliativos dos referidos programas, variando entre (3) e (7) pontos. Assim, para os 

cursos recém-aprovados, tem-se o conceito (3), para os que apresentam uma boa 

atuação, em face dos requisitos citados, confere-se o conceito (4). O conceito (5) é 
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emitido para os cursos que se destacam no cenário nacional, já os conceitos (6) e 

(7), associam-se aos cursos de alcance internacional (BRASIL, 2016). 

 

5.1.2 Programas de Pós-graduação stricto sensu em Geografia que apresentam 

estudos com a temática do turismo 

 

Iniciam-se aqui, as apreciações detalhadas sobre cada Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Geografia e suas respectivas produções acadêmicas 

(teses e dissertações), que examinam a temática do turismo. A exposição dos 

referidos programas está organizada por região do Brasil, visando tornar a análise 

mais didática. 

Cabe ressaltar que as exigências metodológicas para que cada um dos 63 

Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia fossem 

validados para este momento, baseia-se na identificação de pesquisas (teses e 

dissertações) que contribuem para com o debate do turismo, e, de forma definitiva, 

pela indicação e seleção da amostra. 

Com efeito, informa-se que dos 44 programas que compõem o universo da 

pesquisa desta tese, a amostra abarcou 36 deles, uma vez que 08 programas 

zeraram em seu cálculo amostral. Assim, aproximadamente 81,81% do total de 

Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia que 

apresentam estudos sobre o turismo, estão representados por meio dos trabalhos 

eleitos para as análises.  

Já é sabido também que os 36 programas selecionados disponibilizaram 49 

pesquisas (teses e dissertações), espacializadas por 27 IES, aproximadamente 54% 

do total de instituições brasileiras que contam com Programas de Pós-graduação 

stricto sensu em Geografia. Com base nessas informações, já é permitido atestar o 

alinhamento e a amplitude dos dados postos pela amostra, favorecendo uma análise 

representativa da conjuntura analisada por esta tese. Por tudo isso, destaca-se a 

partir deste ponto, apenas os programas que foram assinalados pelo cálculo 

amostral. 
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(I) Programas de Pós-graduação stricto sensu em Geografia/Região Norte 

 

A Região Norte é a maior das cinco regiões brasileiras, compreendendo uma 

área de 3.853.669,768 km², conforme o IBGE (2015). Mesmo assim, a referida 

região conta apenas com 05 Programas de Pós-graduação stricto sensu em 

Geografia. Fato este que só comprova a demanda identificada pela Capes em sua 

última avaliação trienal (2010-2013), que trata do incentivo à criação de novos 

cursos de mestrado e doutorado no Norte do país. Atualmente, estão presentes na 

Região Norte, cerca de 7,93% do total de Programas brasileiros de Pós-graduação 

stricto sensu em Geografia, ou seja, apenas 05 programas. 

Coerente com esse cenário, nota-se uma tímida utilização da temática do 

turismo nas pesquisas de pós-graduação em geografia nessa região. Comprova-se 

essa informação, em face do quantitativo exposto no universo empírico desta 

pesquisa, que identificou apenas 16 dissertações, ou seja, perto de 1,95% do total 

de pesquisas levantadas por todo Brasil.  

Classifica-se, a partir disso, a Região Norte como a que menos produz 

pesquisas geográficas usando o turismo como tema. Fato que ratifica a seleção 

realizada pela amostra, de apenas 01 dissertação, produzida na Universidade 

Federal do Pará (UFPA), como se pode comprovar no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Quantitativo de estudos selecionados na região Norte 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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É mister informar que, além da Universidade Federal do Pará, o levantamento 

também aponta a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), como 

participante da conjuntura. Contudo, a UNIR, em face da proporção estipulada pela 

amostra, zerou na quantificação, e por essa razão, não consta nesta exposição. 

 

a) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO /UFPA 
 

 

O PPGEO/UFPA tem sua origem datada de 2004, iniciando as atividades da 

sua primeira turma de Mestrado. O curso é pioneiro na Região Norte do Brasil, e 

apresenta conceito 04, conforme a Capes. O Mestrado tem como área de 

concentração “Organização e Gestão do Território”, que se divide em duas linhas de 

pesquisa: Dinâmicas Territoriais da Amazônia e Dinâmicas da Paisagem na 

Amazônia: agentes, processos e conflitos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 

2016). Ressalta-se que o referido programa apresentou 13 dissertações que tratam 

da temática do turismo, dentre as quais foi selecionada: Redes técnicas, turismo e 

desenvolvimento socioespacial na Ilha de Mosqueiro, Belém-PA. Dissertação de 

Antônio Sérgio S. Silva Júnior, com orientação da Profa. Dra. Maria Goretti da Costa 

Tavares e defesa datada de 2007. 

 

(II) Programas de Pós-graduação stricto sensu em Geografia/Região Nordeste 

 

Quando se reflete sobre algumas características ambientais do Nordeste 

brasileiro, logo vem à significativa imagem de seu litoral, considerado como um dos 

principais atrativos de captação de fluxos turísticos no/para o Brasil. Informa-se que 

o litoral vem se constituindo no principal elemento para a indução do turismo 

regional, estimulando o segmento de sol e praia (BRASIL, 2010). Como 

desdobramento, observa-se a chegada de expressivos investimentos públicos e 

privados, a partir da década de 1980, visando potencializar o turismo nessa região.  

Com efeito, atrelados ao fomento do turismo, surgem impactos de toda ordem 

e questões problematizadoras, que acabaram de certo modo, impulsionando o 

estudo do fenômeno turístico, com base na análise que trata da sua dimensão 

socioespacial, uma vez que a sua capacidade de interferir nas transformações do 

espaço já está posta. 
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Com relação aos Programas nordestinos de Pós-graduação stricto sensu em 

Geografia que direcionam seu olhar para o turismo, estes produziram 176 pesquisas 

(15 teses e 161 dissertações), identificadas no empírico deste estudo, cerca de 

21,62% do que foi produzido em nível nacional. 

Todavia, instruído pelo cálculo da amostra estratificada com alocação 

proporcional, foi definido um total de 10 produções científicas, distribuídas por sete 

instituições da região, conforme se pode conferir no Gráfico 4.  

 

Gráfico 4: Quantitativo de estudos selecionados na região Nordeste 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 
 

Desse modo, dos 13 Programas de Pós-graduação stricto sensu em 

Geografia da Região Nordeste, somente 07 deles debatem sobre o turismo em suas 

pesquisas, ou seja, cerca de 53,84 % do total de programas concentrados no 

Nordeste brasileiro. Esses 07 programas estão associados às seguintes IES: 

Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Ceará, Universidade 

Estadual do Ceará, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de 

Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Fundação 

Universidade Federal de Sergipe. Expõem-se, a seguir, os programas eleitos, 

quando se trata do estudo do turismo. 
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(a) Programa de Pós-Graduação em Geografia – POSGEO/UFBA 

 

Sua proposta de Mestrado refere-se ao ano de 1993, e, após 17 anos, inicia 

uma nova demanda, a modalidade do Doutorado, formalizada em 2010, e com o 

início das atividades em 2011. Ambos os cursos receberam o conceito 04 da Capes. 

Apresenta como área de concentração “Análise do Espaço geográfico”, abarcando 

duas linhas de pesquisa: Análise Urbana e Regional e Estudos Ambientais e Análise 

do Território (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2016).  

Foram identificadas 26 dissertações no POSGEO/UFBA, e deste total, 02 

pesquisas foram destacadas pela amostra, são elas: Turismo, Direito Ambiental e 

conflitos na produção do espaço: o caso da Reserva Imbassaí e seu entorno, na 

APA litoral norte da Bahia. De autoria de Cláudia Novaes Machado, orientada pela 

Profa. Dra. Neyde Maria Santos Gonçalves, no ano de 2008; e Turismo e 

transformações socioespaciais: o caso do município de Cairu-Bahia. De autoria de 

Daniela Araújo Virgens, orientada pela Profa. Dra. Catherine Prost, no ano de 2010. 

A inexistência de teses, possivelmente se deve ao desencontro do tempo de 

institucionalização e vigência do curso de Doutorado (Agosto/2011), com o período 

que foi efetuado o levantamento deste estudo. 

 

(b) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGGEOGRAFIA/UFC 

 

Após completar 13 anos de fundação, oferecendo o curso de Mestrado (2004) 

e o curso de Doutorado (2008), o Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Ceará qualifica-se com nota 05, segundo avaliação da 

Capes. Sua estruturação alinha-se com a temática ambiental e territorial no 

semiárido brasileiro, determinando como área de concentração “Dinâmica ambiental 

e territorial do nordeste semiárido”, e norteando duas linhas de pesquisas, a saber: 

Estudos Socioambientais e Estudos Socioterritoriais (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ, 2016). 

A triagem realizada por este estudo identificou 23 trabalhos geográficos 

ofertados pelo PPGEOGRAFIA/UFC, sendo 21 deles dissertações e 02 teses. A 

pesquisa que foi contemplada para as apreciações foi: A complexidade do lugar 

turístico em Fortaleza: uma análise do bairro Praia de Iracema. De autoria de 
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Antônio J. C. B. Ribeiro, e orientação do Prof. Dr. Christian Dennys Monteiro de 

Oliveira, no ano de 2007. 

 

(c) Programa de Pós-Graduação em Geografia- ProPGeo/UECE 

 

O ProPGeo/UECE, componente do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), 

oferta o Mestrado acadêmico desde setembro de 1995, e o Doutorado desde abril de 

2010. Ambas as formações foram qualificadas pela Capes com nota 04. Como área 

de concentração, apresenta a “Análise Geoambiental e Ordenação do Território nas 

Regiões Semiáridas e Litorâneas”, desmembrando-se em duas linhas de pesquisa: 

Estrutura e Dinâmica das Paisagens Semiáridas e Litorâneas e Estrutura Dinâmica 

do Espaço Regional, Urbano e Rural (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 

2016).  

Para esta pesquisa, o aludido programa contribuiu com 35 dissertações, 

sendo selecionadas duas delas, aqui expressas: O turismo e a territorialização dos 

resorts: a praia do porto das dunas como “enclave” em Aquiraz-CE. De autoria de 

Camila F. Sampaio, e orientação da Prof. Dra. Luzia Neide Menezes Teixeira 

Coriolano, no ano de 2009; e Para onde sopram os ventos do Cumbuco? Impactos 

do turismo no litoral de Caucaia, Ceará. De autoria de Lúcia de Fátima S. D. Morais, 

tendo como orientador o Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos, no ano de 2010. 

 

(d) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGe/UFRN 

 

O Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (PPGe) dispõe de 

um curso de Mestrado acadêmico desde 2000, e do curso de Doutorado desde 

2013. Como critério de informação, menciona-se ainda a oferta do curso de 

Mestrado profissional, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, que 

está sediado no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), datado de 

novembro de 2014.  

Segundo os critérios adotados pela Capes, o PPGe (Mestrado acadêmico e 

Doutorado) está conceituado com nota 04, e apresenta como área de concentração: 

“Dinâmica Socioambiental e Reestruturação do Território”, que é composta por três 

linhas de pesquisa: Território, Estado e Planejamento; Dinâmica Urbana e Regional; 
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e Dinâmica Geoambiental, Risco e Ordenamento do Território (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 

O PPGe/UFRN participa do cenário tratado por esta tese, por meio da 

produção de 25 dissertações que se dedicam ao estudo do turismo. Sabe-se que o 

Doutorado ainda não produziu pesquisas sobre o tema, uma vez que a turma inicial 

ainda encontra-se no fomento das primeiras teses do referido programa. 

Obedecendo ao cálculo da amostra, a dissertação selecionada para esta análise foi: 

O processo de urbanização turística em Natal: a perspectiva do residente. De autoria 

de Karina Messias da Silva, e orientação da Profa. Dra. Maria Aparecida Pontes da 

Fonseca, no ano de 2007. 

 

(e) Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG/UFPB 

 

Mesmo diante das reduzidas informações sobre a modalidade do Doutorado, 

disponibilizadas na página oficial do referido programa, é possível informar que o 

PPGG/UFPB inicia suas atividades do Mestrado no ano de 2003, expondo como 

área de concentração “Território, Trabalho e Ambiente”, que se desmembra em três 

linhas de pesquisa: Cidade e Campo: espaço e trabalho; Gestão do território e 

análise geoambiental; e Educação Geográfica.  

O referido programa é avaliado com nota 04, pela Capes, para ambas as 

modalidades (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2016). Para o contexto 

estudado, contribuiu com a seguinte dissertação: O turismo em João Pessoa e a 

construção da imagem da cidade. De autoria de Aldo Gomes Leandro, e orientação 

do Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso, no ano de 2006. 

 

(f) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO/UFPE 

 

Com o curso de Mestrado implementado em 1976, o PPGEO/UFPE foi o 

terceiro a ser criado em sua área no Brasil. Já com relação ao Doutorado, este só foi 

ofertado no ano de 2004. Conforme a avaliação da Capes, ambos os cursos atingem 

o conceito 05. O aludido programa visa competências, nos campos da Geografia 

física, dos estudos urbanos e das novas temáticas, como a Geografia ambiental, 

serviços e inovação (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 2016). 
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Como área de concentração, consta: “Regionalização e Análise Regional”, 

desmembrada nas seguintes linhas de pesquisa: Análise, conservação e 

monitoramento de ecossistemas; Dinâmica superficial e climática das paisagens 

naturais tropicais úmidas e semiáridas; Dinâmicas territoriais do desenvolvimento e 

regionalizações; Produção e dinâmicas dos espaços metropolitanos e das cidades 

intermediárias; Espaço agrário, movimentos sociais e políticas públicas e Educação, 

cultura, política e inovação na produção contemporânea do espaço 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 2016). 

O PPGEO/UFPE forneceu um quantitativo de 32 dissertações e 03 teses. 

Mas, ao definir a amostra, foram classificadas uma tese e uma dissertação para as 

análises, a saber: Crítica à estética da mercadoria do turismo: dilemas da 

precarização do trabalho na produção do espaço de Itacaré, litoral sul da Bahia. De 

autoria de Paulo F. Milani, e orientação da Profa. Dra. Edivânia Tôrres Aguiar 

Gomes, no ano de 2011; e Urbanização turística no litoral sul de Pernambuco: o 

caso do município de Tamandaré. De autoria de Clarisse Vasconcelos Fraga de 

Melo Lima, e orientação da Profa. Dra. Vanice Santiago Fragoso Selva, no ano de 

2006. 

 

(g) Programa Núcleo de Pós-Graduação em Geografia-NPGEO/FUFSE 

 

O NPGEO/FUFSE implanta o primeiro curso de Mestrado da Universidade 

Federal de Sergipe em 1985. Quando se pensa no curso de Doutorado, este só 

inicia suas atividades em 2003, ambos os cursos são conceituados com nota 04, 

pela Capes. Exibe como áreas de concentração: Organização do espaço rural no 

mundo subdesenvolvido: 1999-2001; Organização e dinâmica dos espaços agrário e 

regional; e Produção do espaço agrário, e dinâmicas territoriais (FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE SERGIPE, 2016). 

Visando ampliar o escopo do Programa, identificam-se linhas de pesquisa, 

subdivididas por modalidades. Assim, para o Mestrado, tem-se: Produção e 

organização do espaço agrário; Análise regional; Dinâmica ambiental, Dinâmicas 

territoriais e Desenvolvimento. E para o Doutorado, replicam-se as linhas citadas, 

acrescentando-se: Análise ambiental e espaço rural: (1985-2000); Estado e 

organização do espaço agrário: (1985-2000); Mudanças na organização agrária: 
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(1985-2002); e Tipologia e regionalização agrícola: (1985-2000) (FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE SERGIPE, 2016).  

O NPGEO/FUFSE ofertou 15 dissertações e 10 teses, compondo um quadro 

de contribuição de 25 trabalhos, sendo representados na amostra pela dissertação: 

Mercantilização do espaço rural pelo turismo: uma leitura a partir do município de 

Cairu-BA. De autoria de Julien Marius Reis Thévenin, e orientação do Prof. Dr. Celso 

Donizete Locatel, no ano de 2009. 

 

(III) Programas de Pós-graduação stricto sensu em Geografia/Região Centro-Oeste 

 

Composto por três estados e o Distrito federal, o Centro-Oeste brasileiro é a 

segunda região do país em extensão territorial, apresentando 1.606 415,201 km² 

(IBGE, 2015). Diferente da Região Nordeste, que dispõe de um litoral como atrativo 

e possível impulsionador do turismo, a Região Centro-Oeste apresenta 

características ambientais e culturais como possíveis atrativos, a exemplo do 

pantanal e o cerrado.  

Essa peculiaridade acaba diversificando e direcionando a prática do turismo 

na região para os segmentos ligados à natureza, a saber: Turismo Verde, 

Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Ecológico, Espeloturismo, dentre outros, 

que se alternam por ambientes naturais e específicos do Centro-Oeste brasileiro, 

como: Pantanal, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Parque 

Nacional das Emas e o município de Bonito (BRASIL, 2010). 

Ao considerar o levantamento realizado, é possível assinalar que a Região 

Centro-Oeste também conta com 12 Programas brasileiros de Pós-graduação stricto 

sensu em Geografia, muito embora somente 10 desses tenham acusado a presença 

de pesquisas geográficas (teses e dissertações) que tratam do turismo. Ou seja, 

cerca de 83,33% dos Programas de Pós-graduação stricto sensu em Geografia da 

respectiva região. Estes estão sediados nas seguintes IES: Universidade Federal de 

Mato Grosso, Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade 

Federal da Grande Dourados, Universidade de Brasília e Universidade Federal de 

Goiás. 

A produção intelectual identificada a partir dessas instituições apresenta um 

total de 84 pesquisas, cerca de 10,31% do que foi fomentado nacionalmente pelos 
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Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia que se dedicam 

ao estudo do turismo. Desse total de 84 pesquisas, 80 delas são dissertações e 04 

são teses. 

De certa forma, a Região Centro-Oeste revela certa amplitude com relação ao 

número significativo de estudos geográficos que usam da temática do turismo. 

Apenas que em um de seus programas não constam estudos no viés pesquisado, o 

sediado na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).  

Assim, em consonância com essas informações, direciona-se a atenção para 

os programas institucionalizados nas IES expostas no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Quantitativo de estudos selecionados na região Centro-Oeste 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 
 

Fazendo a devida leitura do Gráfico 5, convém destacar que apenas 05 

trabalhos, produzidos por 04 IES da Região Centro-Oeste, foram selecionados pela 

amostra. Ainda esclarece-se que, mesmo apresentando estudos geográficos a 

respeito do turismo, a Universidade Federal da Grande Dourados zera na 

quantificação feita pela técnica amostral e por isso, não é contemplada nas análises 

específicas que seguem. 
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(a) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGGEA/UNB 

 

O PPGGEA conta com o curso de Mestrado desde 1996, e a partir de 2011 

inicia seu curso de Doutorado. Ambas as modalidades são avaliadas pela Capes 

com nota 04. O referido programa é composto pela área de concentração “Gestão 

Ambiental e Territorial”, constituída por duas linhas de pesquisa: Produção do 

Espaço e Território Nacional e Representação Espacial da Dinâmica Territorial e 

Ambiental (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2016). Com base nas análises, o 

PPGGEA contribuiu com 12 dissertações geográficas que debatem o turismo, mas a 

pesquisa selecionada pela amostra foi: A inserção do espaço geográfico no 

planejamento nacional do turismo. De autoria de Suellen W. Rodrigues Fernandes, e 

orientação da Professora. Dra. Marília Steinberger, no ano de 2007. 

 

(b) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO/UFG 

 

Esse programa inicia seu curso de Mestrado em 1995. Após 11 anos, começa 

a ofertar o curso de Doutorado (2006). O PPGEO/UFG é avaliado pela Capes com 

nota 06 para ambos os cursos. Como área de concentração tem: “Natureza e 

Produção do Espaço”, a qual estabelece relação com as seguintes linhas de 

pesquisa: Dinâmica socioespacial: urbana, agrária, regional e ambiental; Ensino-

Aprendizagem de Geografia; e Análise Ambiental e Tratamento da Informação 

Geográfica (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2016).  

O PPGEO participa deste cenário analítico com 28 dissertações e 04 teses, 

totalizando 32 produções acadêmicas. Mas, foram selecionados os seguintes 

estudos: Análise da relação turismo-território no complexo turístico hidrotermal das 

águas quentes-GO. Dissertação de autoria de Yilmer Rosales Dávila, e orientação 

da Professora Dra. Maria Geralda de Almeida, em 2006; e Os povos indígenas, o 

turismo e o território: um olhar sobre os Tremembé e os Jenipapo-Kanindé do Ceará. 

Tese de autoria de Isis Maria Cunha Lustosa, e orientação da Professora Dra. Maria 

Geralda de Almeida, no ano de 2012. 
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(c) Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGGEO/UFMS 

 

A proposta do curso de Mestrado, vinculado ao campus de Três Lagoas, da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, data do ano de 2008 e apresenta 

conceito 03, segundo avaliação da Capes. O referido programa prioriza o processo 

de desenvolvimento regional e as discussões de questões socioambientais, que se 

referem ao planejamento, ordenamento territorial e gestão dos recursos hídricos. 

Exibe como área de concentração: “Análise Geoambiental e Produção do 

Território”, por onde se desdobram as linhas de pesquisa: Dinâmica Ambiental e 

Planejamento e Dinâmicas Territoriais na Cidade e no Campo (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL, 2016). Esse programa colaborou com 15 

dissertações, diante do levantamento realizado, sendo indicada pela amostra a 

seguinte pesquisa: Políticas públicas para o turismo e suas implicações no 

ordenamento territorial de Bonito-MS. De autoria de EvellynIzumi Camargo, e 

orientação do Prof. Dr. Paulo Roberto Jóia, no ano de 2005. 

 

(d) Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFMT 

 

Implantado em março de 2003, apresenta como viés principal o 

desenvolvimento regional anexado às questões ambientais. Na última avaliação 

trienal da Capes, obteve conceito 04. Tem como área de concentração “Ambiente e 

Desenvolvimento Regional”, alinhada com as linhas de pesquisa: Dinâmica da 

Natureza e Ações Antrópicas e Produção do Espaço Regional (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO, 2016). Para esta tese, o programa forneceu 21 

dissertações, sendo selecionada pela amostra: Turismo e desenvolvimento local: 

possibilidades e limitações para o distrito de Bom Jardins em Nobres-MT. De autoria 

de Luciene Castro Bauermeister, e orientação da Profa. Dra. Márcia Ajala Almeida, 

no ano de 2010. 

 

(IV) Programas de Pós-graduação stricto sensu em Geografia/Região Sudeste 

 

Exibindo uma área de 9.24616,968 km², a Região Sudeste é a segunda 

menor região brasileira, entretanto, é nela que se concentram as principais 
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metrópoles do país, dotadas de estruturas e instrumentos que movimentam de forma 

marcante a economia brasileira (IBGE, 2015).  

Quando o quesito tratado é o viés acadêmico-científico, o sudeste brasileiro 

também se reveste de uma hegemonia histórica, quando comparado às demais 

regiões, principalmente quando se trata da quantificação de trabalhos e do número 

de Programas de Pós-graduação de alto desempenho, qualificados por excelência, 

via critérios estabelecidos pela Capes. Observa-se, ainda, que a maioria dos 

estados apresenta mais de um curso de Mestrado na área, e que todos estes, 

ofertam a modalidade de Doutorado. 

Conforme a Plataforma Sucupira/Capes (2016), a Região Sudeste concentra 

22 dos 63 programas brasileiros de pós-graduação stricto sensu em Geografia, ou 

seja, aproximadamente 34,92% do quantitativo total de programas referenciados 

para a área geográfica, institucionalizados até o ano de 2016 no Brasil.  

Esse cenário hegemônico também não sofre alteração, quando se verticaliza 

para a análise dos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em 

Geografia cuja temática é o turismo. Identificam-se 18 programas, vinculados a 12 

IES, apresentando estudos que fundamentam suas questões de pesquisa no debate 

do turismo, perto de 40,90% do total de Programas brasileiros de Pós-graduação em 

Geografia que, igualmente, dedicam-se ao turismo. 

Esses 18 Programas de Pós-graduação stricto sensu em Geografia do 

Sudeste brasileiro fomentaram 379 pesquisas que estudam o turismo, das quais 253 

são dissertações e 126 são teses. Chama-se atenção para a expressiva liderança da 

respectiva região, que se responsabiliza por aproximadamente 46,56% do total de 

estudos geográficos sobre o turismo, quase metade das produções elencadas.  

Em face desse cenário, e alinhado com a recomendação feita pelo cálculo da 

amostra estratificada com alocação proporcional, ilustra-se no Gráfico 6 as IES e a 

quantidade de pesquisas selecionadas para as apreciações desta tese. 
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Gráfico 6: Quantitativo de estudos selecionados na região Sudeste 

 
              Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Diante das informações contidas no Gráfico 6, expõe-se que foram 

selecionados 23 estudos (14 teses e 09 dissertações) do quantitativo identificado. 

Percebe-se que a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, somadas com a Universidade Federal do Espírito Santo, apresentaram 

trabalhos dentro do limite traçado, mas tiveram nota zero no cálculo amostral, fator 

que as excluiu das exposições. 

Ainda é possível informar que o programa vinculado à PUC/SP deixou de 

constar na lista de programas validados pela Capes, em virtude de a referida IES 

não ofertar mais a modalidade de mestrado e doutorado em Geografia. Neste 

momento, só ratifica-se o quão dinâmico é este cenário da pós-graduação no Brasil, 

uma vez que a mesma instituição, no período do levantamento da pesquisa, foi 

identificada como participante do contexto estudado. Mas esse novo contexto que se 

impõe, não interfere em nada nas análises feitas, uma vez que já foi informado que a 

PUC/SP zerou no cálculo da amostra, impossibilitando-a de compor as análises. 

Após esses esclarecimentos, nas linhas que seguem, expõem-se as 

informações detalhadas apenas dos Programas de Pós-graduação da Região 

Sudeste que foram selecionados.  
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(a) Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFMG 

 

Apresenta o curso de Mestrado desde 1988, como um desdobramento dos 

cursos de especialização. Já no que se refere ao curso de Doutorado, este inicia 

suas atividades no ano de 2003. O referido programa prioriza questões em torno dos 

conceitos de planejamento regional, urbano e ambiental. É avaliado pela Capes com 

conceito 05.  

Chama-se atenção para o fato que, de forma diferenciada, é o único 

Programa brasileiro de Pós-graduação stricto sensu em Geografia que oferta, desde 

de 2001, um curso de especialização lato sensu com a temática de “Turismo e 

Desenvolvimento Sustentável”, enfatizando os patrimônios geoambiental e 

sociocultural, inseridos no planejamento turístico no estado de Minas Gerais 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2016). 

Segundo a Plataforma Sucupira/CAPES (2016), o programa conta com duas 

áreas de concentração: “Análise Ambiental e Organização do Espaço”, pelas quais 

se distribuem quatro linhas de pesquisa: Meio Ambiente, Paisagem e 

Desenvolvimento sustentável; Geomorfologia e análise ambiental; Produção, 

organização e gestão do espaço; e Teoria, métodos e linguagens em geografia.  

Para esta pesquisa, forneceu 37 dissertações e 02 teses, totalizando 39 

estudos acadêmicos que tratam do turismo. Logo, para compor a amostra foram 

selecionados os seguintes trabalhos: Espaço, lugar, identidade e urbanização: 

conceitos geográficos na abordagem do turismo. Dissertação de Flávia Moura de 

Oliveira, orientada no ano de 2006, pelo Prof. Dr. Geraldo Magela Costa; e Turismo, 

política e planejamento: estudo do circuito turístico do diamante no Vale do 

Jequitinhonha em Minas gerais. Tese de Cláudia Lamounier Freitas, orientada pelo 

Dr. Marcos Roberto Moreira Ribeiro, no ano de 2008. 

 

(b) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO/UFU 

 

O PPGEO foi implantado em 1998, somente com o curso de Mestrado, até 

que no ano de 2003, o curso de Doutorado entra em vigor. Possui nota 05, segundo 

critérios da Capes. Estrutura-se por meio da área de concentração “Geografia e 

Gestão do território”, a qual está vinculada a três linhas de pesquisa: Análise, 
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planejamento e gestão ambiental; Análise, planejamento e gestão dos espaços rural 

e urbano; e Ensino, métodos e técnicas em geografia (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE UBERLÂNDIA, 2016).  

O programa ofertou para este estudo, 24 dissertações e 04 teses produzidas 

em torno da temática do turismo, sendo selecionadas: Caldas Novas (GO): turismo e 

fragmentação socioespacial (1970-2005). Dissertação defendida por Olinda Mendes 

Borges, e orientada pela Professora Dra. Beatriz Ribeiro Soares no ano de 2005; e 

Turismo e dinâmica territorial no eixo Brasília-Goiânia. Tese de Fernando Luiz Araújo 

Sobrinho. Orientada pela Professora Dra. Beatriz Ribeiro Soares, em 2008. 

 

(c) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PUC/MG 

 

O programa inicia sua oferta de Mestrado em 1996, e, sequencialmente, 

disponibiliza o Doutorado no ano de 1999. Apresenta nota 05, emitida pela Capes 

para ambos os cursos, e tem como área de concentração: “Análise Espacial”, 

articulada por meio de três linhas de pesquisa: Estudos urbanos e regionais; Meio 

Ambiente e Sistemas de informações Geográficas (SIG) (PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2016). O citado programa  

contribuiu com esta pesquisa, com o demonstrativo de 11 dissertações e 03 teses. 

Contudo, foi selecionada a seguinte dissertação: O eixo turístico Mariana-Santa 

Bárbara: paisagens e lugares turísticos. De autoria de Karlla Valladares Álvares, e 

orientação do Prof. Dr. Altino Barbosa Caldeira, no ano de 2003. 

 

(d) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG/UFRJ 

 

O PPGG/UFRJ oferta o curso de Mestrado desde 1972, e somente vinte anos 

após, o curso de Doutorado surge (1992). O programa apresenta conceito 07, 

conforme a Capes, e dispõe de duas áreas de concentração, e cada uma delas se 

coaduna com linhas de pesquisas específicas, a saber: para a área de concentração 

“Organização e Gestão do Território”, tem-se as seguintes linhas de pesquisa: 

Espaço e Dinâmicas Urbano-Regionais; Geopolítica e Territorialidade; Cultura, 

Informação e Cidadania, e Desenvolvimento, Ambiente e Território (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2016). Já para a área de concentração 
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“Planejamento e Gestão Ambiental”, apresentam-se como linhas de pesquisa: 

Processos Geomorfológicos e Evolução da Paisagem; Interações Geoecológicas e 

Biodiversidade; Dinâmica Hidroclimática e Geoprocessamento (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2016).  

Diante dessa conjuntura, o PPGG/UFRJ forneceu 16 dissertações e 16 teses, 

totalizando 32 produções acadêmicas. Após a definição da amostra, duas teses 

foram selecionadas: Modelagem de um banco de dados geográficos do Pantanal de 

Cárceres-MT: estudo aplicado ao turismo. De autoria de Sandra Mara Alves da Silva 

Neves, e orientação da Professora Dra. Carla Bernadete Madureira Cruz, no ano de 

2006; e Políticas públicas, espaço e turismo: uma análise sobre a incidência espacial 

do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte. De autoria 

de Maria Aparecida Pontes da Fonseca, e orientação da Professora Dra. Iná Elias 

de Castro em 2004. 

 

(e) Programa de Pós-Graduação em Geografia – POSGEO/UFF 

 

Como desdobramento das ações do Departamento de Geografia, foi criada no 

ano de 1968, a pós-graduação, na referida instituição, a qual passou a atuar 

somente em 1999, disponibilizando o curso de Mestrado. Na sequência, efetiva 

também a aprovação do curso de Doutorado, em 2001. Avaliado pela Capes com 

conceito 06, o POSGEO/UFF objetiva, ao optar pela Geografia regional, firmar a 

região como matriz conceitual e avançar no entendimento e na interface do 

ordenamento territorial (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2016). 

Essa relação com um campo da Geografia regional ainda vai direcionar a 

definição de sua área de concentração: “Ordenamento Territorial e Ambiental”, que 

se desdobra em duas linhas de pesquisa: Ordenamento Territorial Urbano-Regional 

e Ordenamento Territorial Ambiental (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 

2016). O programa responsabiliza-se por 09 dissertações e 05 teses vinculadas à 

população temática deste estudo, mas para as análises, foi eleita a seguinte tese: A 

dimensão espacial nas políticas públicas brasileiras de turismo: as possibilidades 

das redes regionais de turismo. De autoria de Agnaldo Cesar Fratucci, e orientação 

do Prof. Rogério Haesbaert da Costa, no ano de 2008. 
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(f) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO/UERJ 

 

O PPGEO/ UERJ (Campus Maracanã) inicia o seu Mestrado em 2003. Após 

um tempo de implementação, surge também o Doutorado, institucionalizado em 

2011. O mencionado programa conta com nota 05, via avaliação da Capes, e opta 

por estudos que tratam das interfaces da organização e gestão espacial. Como área 

de concentração, apresenta “Gestão e Estruturação do Espaço Geográfico”, 

constituída pelas seguintes linhas de pesquisa: Globalização, Políticas Públicas e 

Reestruturação Territorial, e Cultura e Natureza (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

RIO DE JANEIRO, 2016).  

Para esta pesquisa, o PPGEO/UERJ ofertou 24 dissertações que englobam o 

temário do turismo. Dentre os trabalhos levantados, a amostra selecionou a 

dissertação: Ordenamento da malha de trilhas como subsídio ao zoneamento 

ecoturístico e manejo da visitação no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu-RJ. 

De autoria de Flávio Augusto Pereira Mello, e orientação da Professora Dra. Nadja 

Maria Castilho da Costa, no ano de 2008. 

 

(g) Programa de Pós-Graduação em Geografia – USP 

 

No ano de 1946, é criado o Departamento de Geografia da USP, mas 

somente no início dos anos 1970 é oficializada a oferta de cursos de pós-graduação 

da instituição. Assim, o Departamento de Geografia conta, desde 1971, com dois 

Programas de Pós-graduação: Geografia Física e Geografia Humana, ambos 

ofertando cursos de Mestrado e Doutorado (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

2016).  

Similarmente, os cursos estruturam-se no âmbito das áreas de Geografia 

Humana e da Geografia Física. No que se refere ao Programa de Pós-Graduação 

em Geografia Física, este apresenta nota 05, já o Programa de Pós-Graduação em 

Geografia Humana, exibe nota 07, ambos conforme os critérios da Capes 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2016).  No que se refere às linhas de pesquisa 

ofertadas pelos Programas, tem-se:  
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Linhas de pesquisa do Programa de Geografia Física: Informação geográfica 

(tratamento, representação e análise); Estudos interdisciplinares em Pedologia e 

Geomorfologia; Estudos teóricos e aplicados em Climatologia; Paisagem e 

planejamento ambiental (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2016). 

 

Linhas de pesquisa do Programa de Geografia Humana: Teoria e Método em 

Geografia; Geografia Política, Planejamento e Recursos Naturais; Cartografia, 

Geoprocessamento, Imagens e Representações do Espaço Geográfico; Geografia 

da Cidade e do Urbano, Território, Economia e Dinâmicas Regionais, Geografia, 

Educação e Ensino, Território, Agricultura e Sociedade (UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2016). 

 

Para esta pesquisa, a USP foi à instituição que mais ofertou trabalhos. Foram 

71 dissertações e 54 teses, totalizando 125 produções. Dentre elas, foram 

selecionadas 06 teses e 02 dissertações, a saber:  

 

 Águas de São Pedro – Estância Paulista: uma contribuição à Geografia da 

Recreação. Tese de Adyr Apparecida Balastreri Rodrigues, orientada pelo 

Prof. Dr. Mario de Biase, datada de 1985; 

 O lugar do turismo na ciência geográfica: contribuições teórico-metodológicas 

à ação educativa. Tese de autoria de Nair Apparecida Ribeira de Castro, 

orientada pela Professora Dra. Regina Araújo de Almeida, em 2006; 

 A Geografia na formação do profissional em turismo. Tese de Berenice Bley 

Ribeiro Bonfim, e Orientação do Prof. Dr. José Bueno Conti, no ano de 2007; 

 Turismo e favelas: necessidades e possibilidades: o caso da urbanização da 

favela do Dique Sambaiatuba, em São Vicente (Baixada Santista – São 

Paulo). Tese de Maria Eliza de Sales Amaral Siqueira, orientada pelo Prof. Dr. 

Eduardo Abdo Yázigi, no ano de 2007; 

 Cidade global, destino mundial: turismo urbano em São Paulo. Tese de 

autoria de Mariana Aldrigui Carvalho e orientação do Prof. Dr. André Roberto 

Martin, no ano de 2011; 
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 A cartografia turística de João Pessoa e seus discursos sobre a cidade. Tese 

de autoria de Mônica Maria Ferreira Teles, e orientação do Prof. Dr. Manoel 

Fernandes de Souza Neto, no ano de 2015; 

 Turismo e produção do espaço no litoral de Pernambuco. Dissertação 

defendida por Adriana Garcia de Carvalho, e orientada pela Professora Dra. 

Neli Aparecida de Mello, no ano de 2009; 

 A viabilização de parques com apoio do turismo: o caso do Parque Estadual 

de Campos do Jordão. Dissertação de autoria de Renato Suano Pacheco de 

Araújo, e orientação do Prof. Eduardo Abdo Yázigi, no ano de 2008. 

 

(h) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG/ UNICAMP 

 

O PPGG/UNICAMP consolida-se em 2002, já ofertando o curso de Mestrado 

e Doutorado. É conceituado pela Capes com nota 05 e tem como área de 

concentração: “Análise Ambiental e Dinâmica Territorial”, proporcionando as 

seguintes linhas de pesquisa: Dinâmica Territorial: sistemas técnicos atuais e novas 

práticas socioespaciais, e Sistemas de Informação Geográfica, Análise dos 

Componentes Naturais da Paisagem e das Transformações Decorrentes do Uso e 

Ocupação (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2016).  

Para esta tese, ofertou 22 dissertações e 08 teses, completando 30 pesquisas 

geográficas que usam do temário do turismo. Foram selecionadas uma tese e uma 

dissertação, respectivamente: Imagem e patrimônio cultural: as ideologias espaciais 

da promoção turística internacional do Brasil – EMBRATUR 2003-2010. Tese de 

autoria de Marcelo Antônio Sotratti, e orientação da Professora Dra. Maria Teresa 

Duarte Paes, no ano de 2010; e Um território de uso turístico: o caso de Poços de 

Caldas-MG. Dissertação de autoria de Cristina Bittar Rodrigues, e orientação da 

Professora Dra. Arlêude Bortolozzi, no ano de 2005. 

 

(i) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG/UNESP-SP 

 

Esse programa, diferente dos demais, agrega três possibilidades distintas 

(Mestrado acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado), relacionadas com dois 
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campi diferentes, a saber, Rio Claro e Presidente Prudente. Desse modo, seguem 

as informações relevantes. 

 

 Campus Rio Claro 

 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP/Rio Claro instalou-

se em 1976, no Instituto de Geociências e Ciências Exatas, da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP/Campus Rio Claro. Iniciou suas 

atividades acadêmicas do Mestrado em 1977, e do Doutorado em 1983. É 

conceituado pela Capes com nota 04, e apresenta como área de concentração: 

“Organização do Espaço”, revelando vínculo com as seguintes linhas de pesquisa: 

Análise ambiental; Dinâmicas e processos no espaço rural e urbano; e Espaço: 

sociedade, cultura e educação (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO, 2016). 

 

 Campus Presidente Prudente 

 

Já o Programa sediado em Presidente Prudente foi aprovado em 1987, 

iniciando suas atividades do Mestrado em março de 1988 e do Doutorado em 1995. 

É avaliado pela Capes com o conceito 07, e como área de concentração apresenta: 

“Produção do Espaço Geográfico”, alinhada com as linhas de pesquisas: Dinâmicas 

da natureza; Análise e gestão ambiental; Trabalho, saúde ambiental e movimentos 

socioterritoriais; Produção do Espaço Urbano; Dinâmicas agrárias, políticas públicas 

e desenvolvimento regional e Desenvolvimento territorial (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, 2016). Juntos, ambos os 

campi produziram 32 dissertações e 34 teses, totalizando 66 produções. Para a 

amostra, foram selecionadas duas dissertações e duas teses: 

 

 O estudo do turismo na perspectiva geográfica no município de Presidente 

Epitácio. Dissertação de Keila Bonin Reis de Camargo, e orientação da 

Profa. Dra. Silvana Maria Pintaudi, no ano de 2008; 

 Estratégias de desenvolvimento turístico em municípios pequenos segundo 

uma perspectiva regional: o caso de Analândia-SP. Dissertação de André 
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Riani Costa Perinotto, e orientação do Prof. Dr. Pompeu Figueiredo de 

Carvalho, no ano de 2006; 

 Litoral leste do Ceará: lazer e turismo à luz da educação. Tese de autoria de 

Raimunda Olímpia de Aguiar Gomes, orientada pela Professora Dra. Magda 

Adelaide Lombardo, no ano de 2013; 

 Encontros e desencontros do turismo com a sustentabilidade: um estudo do 

município de Bonito – Mato Grosso do Sul. Tese de Marçal Rogério Rizzo, 

orientada pelo Prof. Dr. Antônio Cezar Leal, no ano de 2010. 

 

(V) Programas de Pós-graduação stricto sensu em Geografia/Região Sul 

 

A menor entre as regiões brasileiras, com uma área de 576.773, 368 km² 

(IBGE, 2015), a Região Sul caracteriza-se como um peculiar território quando se 

pensa o processo turístico e o contexto cultural, revelando algumas influências 

europeias (Itália e Alemanha) que acabam servindo como atrativos para o fluxo de 

turistas. A referida região conta com 11 Programas de Pós-graduação stricto sensu 

em Geografia, cerca de 17,46 % do total de Programas de Pós-graduação em 

Geografia no Brasil. 

Esse montante de programas fomentou 159 pesquisas geográficas que se 

dedicaram ao turismo, sendo 131 dissertações e 28 teses. Assim, nota-se uma 

concentração na Região Sul, de aproximadamente 19,53% do total do que é 

produzido pelos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em 

Geografia, a respeito do turismo. Apresentam-se, no Gráfico 7, apenas as IES que 

contribuíram com o contexto estudo, vejamos: 
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Gráfico 7: Quantitativo de estudos selecionados na região Sul 

 
     Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 
 

Conforme se observa no Gráfico 7, foram selecionadas 10 pesquisas (teses e 

dissertações) vinculadas a 6 instituições brasileiras, são elas: Universidade Federal 

do Paraná, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria e 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

Informa-se ainda que, a UEPG, a UNIOESTE e a FURG, mesmo 

apresentando estudos geográficos que tratam do turismo, também zeraram no 

cálculo proporcional da amostra. Além disso, nota-se que o Programa da 

Universidade Federal de Pelotas foi o único programa do sul do país que não 

apresentou estudos sobre o turismo. Com base no que foi informado, segue a 

análise detalhada.  

. 

(a) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGeografia/UFPR 

 

O PPGeografia/UFPR consolidou seu Mestrado no ano de 1998, e seu 

Doutorado no ano de 2005, ambos avaliados com conceito 05 pela Capes. O 

referido programa estimula questões em torno da produção do espaço geográfico, 

paisagem, análise e compreensão do território, fazendo relação com a cultura e 

representações, planejamento e gestão urbano-regional. Expõe como área de 
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concentração: “Espaço, Sociedade e Ambiente”, com as seguintes linhas de 

pesquisa: paisagem e análise ambiental, produção e transformação do espaço 

urbano-regional e território, cultura e representação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ, 2016).  

A contribuição do PPGeografia/UFPR foi de 34 dissertações e 13 teses, 

totalizando 47 estudos. Após definição da amostra, foram selecionados para as 

análises: 

 

 Turismo urbano e criminalidade: uma correlação curitibana no século XXI. 

Dissertação de Nelson Argentino Soares Júnior. Orientada pelo Prof. Dr. 

Marcos Aurélio Tarlombani, no ano de 2007; 

 Os elementos do espaço turístico urbano no processo de planejamento: uma 

análise da área central de Curitiba-PR. Dissertação de Ana Paula Siviero, 

com orientação da Professora Dra. Cicilian Luiza LöwerSahr, no ano de 2005; 

 Por uma ontologia do espaço turístico: contribuições para uma consciência do 

real e do possível. Tese de autoria de Rodrigo Meira Martoni e orientação do 

Prof. Dr. Marcos Aurélio Tarlombani da Silveira, no ano de 2014. 

 

(b) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPG/UEL 

 

O PPG/UEL inicia em 2001 o seu curso de Mestrado, e 11 anos após, valida o 

nível de doutoramento (2012). O citado programa é qualificado por meio do conceito 

04, para ambas as modalidades. Atualmente, conta com duas áreas de 

concentração: “Dinâmica Espaço-ambiental” e “Dinâmica Socioespacial” 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2016). 

Como a possibilidade dessas áreas, o PPG/UEL associa várias temáticas, a 

saber: cidades, a produção da agricultura paranaense, cartografia ambiental, 

recursos hídricos e turismo rural. Atualmente, novas perspectivas ingressaram e 

ampliaram as especialidades, como: pedologia, biogeografia, geografia da indústria 

e redes urbanas, entre outras (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2016). 

Para esta pesquisa, o aludido programa ofereceu 10 dissertações. Como o 

Doutorado é recente, inexiste produção nessa modalidade. Na verdade, espera-se 

esse desdobramento para um futuro próximo, uma vez que a relação do turismo com 

o espaço rural já é evidenciada pelo programa. Seguem os dados da dissertação 
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selecionada: Caminhos redescobertos: o potencial turístico das rotas do sul. Autoria 

de Rodrigo Meira Martoni e orientação do Prof. Dr. Humberto Tetsuya Yamaki, no 

ano de 2005. 

 

(c) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PGE/UEM 

 

Este foi o primeiro curso de Geografia, no estado do Paraná, em nível de 

Mestrado (ano de 1998). Com relação ao curso de Doutorado, este só iniciou em 

agosto de 2008. O PGE é avaliado com nota 05, via Capes, e prioriza estudos na 

área de análise regional e ambiental, estudando o processo de produção do espaço 

urbano, rural, regional e suas respectivas implicações ambientais (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MARINGÁ, 2016). 

Conta com área de concentração: “Análise Regional e Ambiental”, mostrando 

sinergia com as seguintes linhas de pesquisa: Análise Ambiental; Métodos e 

Técnicas de Pesquisas; Análise Biogeodinâmica da Paisagem e Organização do 

Espaço Habitado. Já para o curso de Doutorado, a área de concentração é similar, 

mas as linhas de pesquisa mudam, a saber: Análise Regional e Ambiental, e 

Produção do Espaço e Dinâmicas Territoriais (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MARINGÁ, 2016).  

O PGE/UEM fomentou 12 dissertações e 01 tese que participam da 

população deste estudo. No entanto, uma dissertação foi eleita para representar o 

programa, diante das análises: O turismo e a produção do espaço na costa oeste 

paranaense. De autoria de Roseli Bernardete Dahlem, e orientação do Prof. Dr. 

Dalton Áureo Moro, no ano de 2004. 

 

(d) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PÓS-GEA/UFRGS 

 

As informações sobre o curso de Mestrado não estão disponibilizadas na 

página oficial do programa. Já para o curso de Doutorado, sabe-se que este foi 

aprovado em 2003, e recomendado pela Capes, com conceito 6, no ano de 2004 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2016). 

Desse modo, o programa possui uma área de concentração denominada de 

“Análise Ambiental e Territorial”, composta pelas seguintes linhas de pesquisa: 
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Análise Ambiental; Análise Territorial e Ensino a geografia. Essa terceira linha de 

pesquisa tornou-se realidade em 2008. Ambos os cursos são qualificados com nota 

06 pela CAPES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2016). 

Cogita-se que o curso do Mestrado, como é vinculado à mesma IES, possa ser 

organizado pela mesma área de concentração e linhas de pesquisa que o 

Doutorado. 

A contribuição do referido programa para o levantamento, foi com 17 

produções acadêmicas, 13 dissertações e 04 teses. A pesquisa eleita para a análise 

foi: O turismo na área antártica especialmente gerenciada Baía do Almirantado. 

Dissertação de autoria de Maria Ângela Reis dos Santos e orientação do Prof. Dr. 

Jefferson Cardia Simões, no ano de 2005. 

 

(f) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGGEO/UFSM 

 

Sabe-se que o Mestrado do PPGGEO/UFSM só foi aprovado em 2003. Já o 

curso de Doutorado, obteve autorização no primeiro semestre de 2013. A Capes 

avalia ambos com a nota 04. Apresentam como área de concentração: “Análise 

Ambiental e Dinâmica Espacial”, relacionando-a com as linhas de pesquisa: 

Dinâmicas da Natureza e Qualidade Ambiental do Cone Sul e Dinâmicas Territoriais 

do Cone Sul (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016). Devido o 

Doutorado ser recente, constam no levantamento somente 10 dissertações que 

abarcam a temática do turismo. Dentre essas, seleciona-se: A construção do espaço 

pelo turismo: rota turística gastronômica de Santa Maria e Silveira Martins, RS. De 

autoria de Thaís Gomes Torres, e orientação do Prof. Dr. José Luiz Silvério da Silva, 

no ano de 2009. 

 

(g) Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG/UFSC 

 

Com o Mestrado iniciado em 1985 e o Doutorado datado de 1999, o 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC é qualificado com nota 04 para 

ambas as modalidades. O PPGG/UFSC conta com duas áreas de concentração, 

seguidas de suas linhas de pesquisa, a citar: 
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Área de concentração 01: “Desenvolvimento Regional e Urbano”, com as linhas de 

pesquisa: Formação Socioespacial: Mundo/Brasil/Regiões; Dinâmicas e 

Configurações de Espaços Rural, Urbano e Regional; Redes, Organização Territorial 

e Políticas Públicas (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2016).  

 

Área de Concentração 02: “Utilização e Conservação de Recursos Naturais”, com as 

linhas de pesquisa: Análise Ambiental; Oceanografia Costeira e Geologia Marinha; 

Processos geológicos, geomorfológicos e desastres naturais. Ainda existe uma linha 

de pesquisa de eixo comum entre as duas áreas de concentração que é a Geografia 

em Processos Educativos (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 

2016).  

O programa disponibilizou 44 dissertações e 10 teses, totalizando 54 

produções que abordam o tema do turismo. As eleitas para fazer parte das análises 

são: 

 Turismo em Florianópolis: uma crítica à “indústria pós-moderna”. Dissertação 

de Helton Ricardo Ouriques, e orientação da Professora Dra. Lenyra Rique da 

Silva, no ano de 1996; 

 A comunicação do turismo em Florianópolis. Dissertação de autoria de Maria 

Aparecida Castro César Güttler, e orientação do Prof. Msc. Ivo Sostisso, no 

ano de 2002; 

 O turismo no litoral de Santa Catarina: tensões, conflitos e reorganização 

espacial. Dissertação de Maurício Ruiz Câmara, e orientação do Prof. Dr. 

Augusto César Zeferino, no ano de 2001. 

 

Fundamentado nessas informações, é oportuno frisar alguns apontamentos 

relevantes sobre todo o cenário exposto. Ponderando sobre as áreas de 

concentração e suas respectivas linhas de pesquisa, vinculadas aos Programas de 

Pós-graduação selecionados pela amostra, é possível informar que foram 

identificadas 35 áreas de concentração, desmembradas em 108 linhas de 

pesquisas, como se pode identificar no Quadro 8, apresentadas no Apêndice C 

desta tese. 

Assim, diante das conexões entre as áreas de concentração e suas linhas de 

pesquisa, é possível perceber uma expressiva ramificação de temáticas e focos de 
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estudos. Identifica-se em alguns programas, a presença de áreas de concentração 

que utilizam uma quantidade expressiva de temas geográficos, possibilitando uma 

proliferação de linhas de pesquisa. 

Essa intensa categorização acaba interferindo, e de certo modo, fragilizando o 

alinhamento imperativo que deve existir entre as áreas de concentração e as linhas 

de pesquisa para cada programa. Vale lembrar que essa fragilidade já havia sido 

sinalizada pela Capes, em sua última avaliação trienal (2010-2013). 

Percebe-se, ainda, que a maior parte dos programas selecionados pela 

amostra, apresenta áreas de concentração que prescrevem uma análise espacial, 

diante de suas múltiplas dinâmicas, trabalhando questões de: estruturação, 

organização, produção, gestão e planejamento.  

É nesse momento que nota-se a abertura para diversas possibilidades de 

inserção do turismo, como temática das pesquisas, uma vez que o mesmo interfere 

nessas dinâmicas espaciais, como consequência da sua produção, organização e 

refuncionalização dos espaços já constituídos, em espaços para o uso turístico.  

No que se refere às linhas de pesquisa, cabe ressaltar a sua infinidade de 

temáticas, que, de certo modo, favorece a sinergia com o turismo, visto como um 

tema de investigação interdisciplinar. Algumas das palavras-chave que se destacam 

neste cenário, patrocinando o fomento de estudos geográficos com o temário do 

turismo, são: Globalização, Política Pública, Informação, Redes, Cidadania, 

Movimentos sociais, Cultura, Religião, Educação, Regionalização, Trabalho, 

Desenvolvimento, Análises urbanas, regionais, territoriais, rurais, ambientais, entre 

outras. Nota-se que estes direcionamentos instigam conjecturas em que a temática 

do turismo já se faz presente. 

Outro dado interessante é a perceptível sinergia estabelecida entre as 

características particulares de cada região que sedia os Programas de Pós-

graduação em Geografia selecionados pela amostra com o viés proposto para os 

estudos produzidos por esses mesmos programas. Com base nessa fala, 

identificam-se pesquisas que centralizam seus objetos de estudo em peculiaridades 

regionais. 

Exemplifica-se essa questão, identificando o uso enfático de temáticas que 

envolvem o objeto “litoral”, para as pesquisas dos Programas de Pós-graduação 

stricto sensu em Geografia do Nordeste do país. De modo complementar, é nítida a 
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associação de questões auxiliares ao objeto “litoral”, a saber: territorialização, 

impactos, construção da imagem, sustentabilidade, proteção ambiental, 

mercantilização e transformações socioespaciais diversas. Esse padrão acaba 

sendo identificado também em outras regiões brasileiras, sempre guiando-se por 

suas particularidades. 

Nota-se que, no caso do Centro-Oeste, o destaque gira em torno das 

questões ligadas à proteção e preservação ambiental, limitação do uso de espaços 

naturais, e no Sudeste, em face da concentração dos mais importantes centros de 

decisão e de agentes hegemônicos, tem-se a presença de questões que envolvem 

planejamento, políticas públicas, questões urbanas, entre outras. Na Região Sul, o 

apelo caminha em direção às questões culturais e de identidade.  

O que se ratifica neste momento é a ideia de que a experiência e o cotidiano 

vivido interferem diretamente no olhar do pesquisador e, por isso, na formulação de 

seus questionamentos.  

Contudo, é importante ter em mente que essa percepção não se constitui em 

uma regra engessada, podendo, com isso, apresentar outras conexões, uma vez 

que também é possível localizar pesquisas desenvolvidas por sujeitos de uma UF 

diferente da que está vinculado seu estudo de pós-graduação. Assim, identifica-se a 

possibilidade de que alguns objetos de estudo estejam relacionados à localidade de 

origem do pesquisador. 

Destaca-se, igualmente, a fragilidade do quantitativo de pesquisas 

geográficas, no âmbito dos Programas de Pós-graduação stricto sensu, que foi 

identificado na Região Norte do Brasil. 

Reconhece-se que a atividade do turismo na Região Norte ainda passa por 

algumas limitações quanto à infraestrutura, acessos e abertura de mercado 

(ampliação de segmentos), quando comparada às outras regiões brasileiras. E essa 

situação pode estar impedindo a canalização de um olhar do geógrafo para o 

turismo, enquanto elemento que participa e interfere da dinâmica local e/ou regional.  

Mas isso não quer dizer que inexiste turismo na respectiva região. Apenas 

nota-se que o turismo promovido no Norte do Brasil ainda se difere (em números, 

investimentos, propaganda, marketing e alcance) da atividade massiva de outras 

regiões do país, como o Nordeste por exemplo.  
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Ainda é permitido sublinhar que, tanto os resultados que compõem o 

levantamento dos dados da população deste estudo quanto às pesquisas elencadas 

pelo cálculo amostral, sinalizam uma análise proporcional conforme suas 

especificidades, que perpassa um recorte temporal de 30 anos de produção 

acadêmica (teses e dissertações) da Pós-graduação stricto sensu em Geografia no 

Brasil, com expressiva concentração de estudos, a partir do ano de 2004, como se 

pode comprovar na exposição do Gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Marco temporal das pesquisas selecionado pela amostra 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Diante do exposto, e por considerar o PRODETUR como um marco para a 

história política do turismo nacional, sobretudo no que se refere à estruturação do 

destino Brasil, com ações demarcadas do ano de 1991 até início da década de 

2000, atesta-se uma admissível repercussão e interferência das ações imbricadas 

por esse instrumento político, no número de pesquisas sobre o turismo, no âmbito 

dos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia, a partir do 

ano 2003, momento em que as transformações postas no território, por meio do 

PRODETUR, estavam sendo utilizadas e por isso validadas. 

É lícito pensar que as modificações geradas pela referida política, que 

provocaram intervenções em distintas áreas, acabaram solicitando estudos que 

tratassem e debatessem seus impactos espaciais efetivos. Ou seja, o aumento de 
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pesquisas acaba sendo diretamente proporcional ao reflexo dos rebatimentos 

causados pela referida política e seus desdobramentos no espaço. 

Por pensar assim, também é possível explicar o aumento de pesquisas a 

partir do recorte temporal citado, em face da criação do Ministério do Turismo, no 

ano de 2003. Entende-se que, de modo similar e a partir das prerrogativas 

ministeriais, foi possibilitada ao turismo uma agenda pública mais expressiva, 

refletindo diretamente na otimização de ações e dos marcos legais acampados pelo 

Estado, em função da atividade. Esse fato também acabou estimulando um aumento 

significativo das pesquisas sobre o turismo, motivado pelas inserções de uma 

política pública, de caráter nacional. 

Atrelado a isso, menciona-se ainda a política privada de investimentos em 

serviços e no setor imobiliário, que reforçou ainda mais os fluxos diversos, 

associados ao turismo, pensando aqui do ponto de vista privado em consonância 

com a iniciativa pública. 

 

5.1.3 Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia que não 

apresentam estudos com a temática do turismo 

 

Dedica-se atenção agora, aos programas que não apresentaram produções 

acadêmicas (teses e dissertações) sobre o turismo, conforme o levantamento 

empírico realizado em parceria com a Capes.  

Entende-se que o fato de não constarem pesquisas sobre turismo nesses 

programas, não nos impossibilita de tentar compreender o seu contexto específico, e 

com isso, buscar identificar alguns aportes importantes, uma vez que a refutação de 

dados também pode produzir conhecimento e explicações relevantes. 

Face ao exposto, sabe-se que de um quantitativo de 63 Programas brasileiros 

de Pós-graduação em Geografia, 19 deles não apresentaram afinidade com os 

pilares fundantes desta tese.  

Com efeito, apresenta-se o Quadro 8, a fim de melhor expor as áreas de 

concentração e linhas de pesquisas desses programas, facilitando algum possível 

entendimento, norteado em função dos motivos pelos quais ainda não há produções 

acadêmicas que tratem do turismo nesses programas específicos. 
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Quadro 7: Programas de Pós-graduação em Geografia que não estudam o turismo 

 
SIGLA/IES A.C Linhas de pesquisa DATA 

N
O

R
T

E
 

UFRR- Fundação 
Universidade Federal 
de Roraima 

Paisagem e 
Produção do 

Território 

Dinâmica da paisagem 
amazônica e Produção do 
território amazônico 

2013 

UFT- Fundação 
Universidade Federal 
do Tocantins 

Dinâmica 
Geoterritorial e 
Geoambiental 

Estudos Geoterritoriais e Análise 
e Gestão Geoambiental 

2011 

UFAM- Universidade 
Federal do Amazonas 

Amazônia: 
território e 
Ambiente 

Domínios da natureza na 
Amazônia; Espaço, território e 
cultura na Amazônia. 

2016 

N
O

R
D

E
S

T
E

 

FUFPI- Fundação 
Universidade Federal 
do Piauí 

Organização do 
Espaço e 
Educação 
Geográfica 

Estudos Regionais e 
Geoambientais e Ensino de 
Geografia 

2011 

UVA-CE- Universidade 
Estadual Vale do 
Acaraú 

Organização, 
Produção e 
Gestão do 

Território no 
semiárido. 

Análise ambiental e estudos 
integrados da natureza; 
Dinâmica territorial: campo e 
cidade. 

2011 

UEFS- Universidade 
Estadual de Feira de 
Santana. Programa de 
Pós-Graduação em 
Planejamento 
Territorial 

Planejamento 
Territorial 

Políticas públicas, planejamento 
territorial e participação social; e 
Planejamento territorial e 
geoprocessamento. 

Não 
identificada 

UFAL - Universidade 
Federal de Alagoas 

Organização do 
Espaço 

Geográfico 

Dinâmica socioambiental e 
geoprocessamento; Organização 
socioespacial e dinâmicas 
territoriais. 

2014 

UEMA- Universidade 
Estadual do Maranhão 

Geografia, 
Natureza e 

Dinâmica do 
Espaço 

Dinâmica da Natureza e 
Conservação; 
Dinâmica do espaço: urbano e 
rural 

2015 
 

C
E

N
T

R
O

-O
E

S
T

E
 

UNEMAT- 
Universidade do 
Estado de Mato 
Grosso 

Organização do 
espaço e meio 

ambiente 

Dinâmica espacial; Análise 
ambiental 

Não 
identificada 

UFG- Universidade 
Federal de Goiás 
(Campus Jatai) 

Organização do 
Espaço nos 
Domínios do 

Cerrado Brasileiro 

Análise Ambiental; e 
Organização e gestão do espaço 
rural e urbano do Cerrado 
brasileiro. 

2009 

UFG-Universidade 
Federal de Goiás 
(Campus Catalão) 

Geografia e 
Ordenamento 
do Território 

Estudos Ambientais; 
Ordenamento do Território e 
Estudos Rurais; e Trabalho e 
Movimentos Sociais. 

Não 
identificada 

S
U

D
E

S
T

E
 

UFJF- Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora  

Espaço e 
Ambiente 

Dinâmicas Socioambientais e 
Dinâmicas Socioespaciais 

2011 

UFSJ- Universidade 
Federal de São João 
Del-Rei 

Análise Ambiental 
e Territorial 

Dinâmica das Paisagens 
Tropicais; Dinâmica do Espaço 
Rural e Urbano; e Geografia 
Escolar: Formação de Professor 
e Educação Geográfica. 

2016 
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UNIMONTES- 
Universidade Estadual 
de Montes Claros 

Dinâmica e 
Análise Espacial 

Produção dos Espaços Urbanos 
e Rurais; Território, Cultura e 
Meio Ambiente. 

2014 

UFRRJ- Universidade 
Federal Rural do Rio 
de Janeiro 

Não identificada 
no site da IES 

Espaço e política; Dinâmicas da 
natureza e questões ambientais; 
Processos formativos, prática e 
ensino da Geografia 

2015 

UNESP- Universidade 
E.P. Júlio de Mesquita 
Filho (2 programas) 

Desenvolvimento 
territorial 

Campesinato, capitalismo e 
tecnologias; Ambiente, 
sustentabilidade e território; 
Educação, Saúde e Cultura. 

2013 

S
U

L
 

UFPEL- Universidade 
Federal de Pelotas 

Dinâmicas de 
Produção do 

Espaço e Ensino 
de Geografia 

Dinâmicas de Produção do 
Espaço Rural e Urbano e Ensino 
de Geografia 

2012 

UNICENTRO- 
Universidade Estadual 
do Centro-Oeste 

Dinâmica da 
Paisagem e dos 

Espaços Rurais e 
Urbanos 

Dinâmica da Paisagem; 
Geomorfologia e Análise 
Ambiental; Dinâmica dos 
Espaços Rurais e Urbanos; e 
Educação Geográfica, Ambiente 
e Representação Espacial 

2009 

  Fonte: Plataforma Sucupira, 2017. 
  Legenda: A.C: Áreas de concentração.  
 
 

Com base nas informações contidas no Quadro 8, tecem-se algumas 

explicações que visam justificar e/ou explicar a inexistência de estudos que tratam 

do turismo nos aludidos programas. 

A princípio, é evidente que alguns programas ainda não apresentam estudos 

geográficos que tratam do turismo, devido à sua recente data de fundação, como é o 

caso do programa da UVA-CE, que surge no ano de 2012, e, similarmente, o 

programa da UFRR, que se institucionalizou no ano de 2013. 

Já quando se refere às áreas de concentração, é notório que algumas delas 

centralizam a produção de suas pesquisas em função de uma alguma localidade 

específica. Como é o caso da UFAM/AM, que direciona uma parte de suas 

produções para temas que tratam sobre a Amazônia. Sabendo que a relação entre o 

turismo e a Amazônia, ocorre em parte, por meio de atividades relacionadas ao 

público de alto poder aquisitivo (ecoturismo, turismo de aventura, turismo de pesca, 

turismo de selva, turismo de eventos), diferenciando-se dos moldes de praia e litoral, 

e com isso, fragilizando até certo ponto, os fluxos massivos.  

Isso pode influenciar nas intencionalidades dessa região e, 

consequentemente, na abertura para os estudos da atividade turística na Amazônia. 

Esse fato também pode ser corroborado tomando como base que a respectiva 
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região apresentou apenas 1,95% do total de pesquisas geográficas selecionadas na 

população deste estudo. 

Em outros programas, é possível identificar como foco de pesquisa, 

elementos naturais e/ou biomas de características particulares, como é o caso do 

programa ligado à UFG, sediado no Campus Jataí, que elege o elemento “Cerrado” 

e a temática “Agrária” para estruturar o programa, e, consequentemente, passa a 

atrelar suas produções no viés dessas temáticas. Similarmente, aponta-se para o 

programa vinculado à UVA-CE, que também busca tratar com certa unicidade as 

questões ligadas ao contexto do semiárido nordestino, restringindo com isso, as 

possibilidades do debate sobre o turismo. 

A leitura do Quadro 8 revela ainda que alguns programas desenvolvem uma 

perspectiva física da Geografia com bastante notoriedade, supervalorizando os 

limites que insistem em dividir a Ciência geográfica em física e humana. Essa 

postura acaba, de certo modo, inibindo possíveis usos do turismo como temática, 

justamente devido à perspectiva humana ser bastante representativa na análise do 

turismo. Como exemplo, menciona-se o caso da UFT/TO, que norteia suas 

pesquisas pela área de concentração que trata da Dinâmica Geoterritorial e 

Geoambiental. 

Ponderando sobre as áreas de concentração, vislumbra-se uma possibilidade 

mais significativa de inserção da temática do turismo nos estudos fomentados por 

esses programas. Essa perspectiva fundamenta-se na observação dos predicados 

expressos de forma anexa aos conceitos de espaço e território, mencionados no 

fomento de áreas de concentração e linhas de pesquisa.  

Com relação ao espaço, é nítida a aproximação com adjetivos distintos, a 

saber: geográfico, rural e urbano. Já com relação ao território, também nota-se uma 

associação sob diversas aplicações, como: ordenamento, desenvolvimento, gestão 

e produção. Assim, diante dos avanços do turismo, entende-se que a probabilidade 

do predicado “turístico” passar a fazer parte dessa conjuntura torna-se aberta, uma 

vez que a atividade interfere na condição espacial, ratificando a ideia de que inexiste 

prática turística, sem fazer uso do deslocamento pelo espaço, em todos os seus 

aspectos. 

Meditando sobre as linhas de pesquisa, sublinham-se alguns conteúdos que 

já se configuram, de certo modo, como temas presentes na discussão científica em 
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torno do turismo, a saber: Capitalismo e Tecnologias; Ambiente e Sustentabilidade; 

Participação social e Movimentos sociais; Trabalho e Políticas Públicas, entre outros. 

Fica patente, portanto, a existência de um campo de possibilidades para uma 

maior abrangência do uso da temática do turismo, pelo conhecimento tipicamente 

geográfico, contido nesses programas. Apesar da recente institucionalização de 

alguns deles, não se identificam empecilhos que impossibilitem o fomento de 

questões geográficas com foco no temário do turismo, em face do desenrolar das 

atividades dos cursos. Contrário a isso, comprova-se um possível campo de 

associações que ainda pode fornecer muitos estudos relacionais entre a Geografia e 

o turismo.  

5.2 Debate sobre os principais conceitos empregados pelas pesquisas 

geográficas, em nível de pós-graduação stricto sensu no Brasil, que se 

empenham no campo de investigação do turismo 

Sabe-se que a necessidade de entender e explicar o funcionamento de algum 

objeto ou situação é inerente ao instinto humano, desde o período que se luta por 

sobrevivência. Até mesmo os mais desinteressados, não passam pela existência 

sem ter questionado ou requerido uma explicação. 

Cada sujeito, de modo particular, e mesmo que de maneira imperceptível, vê 

o mundo e tenta compreender o seu modus operandi, por meio de alguma 

explicação. O que se busca é uma ideia, uma noção (geral ou abstrata) de 

determinados contextos.  

Inicialmente, surgem conceitos cotidianos, espontâneos e até pré-conceitos. À 

medida que os questionamentos transitam de uma simples escala habitual de 

subsistência para uma escala repleta de subjetividades, intencionalidades e 

complexidades, saldo de um mundo que se modifica e solicita avanços constantes, 

todos os conceitos citados acabam subjugando-se aos conceitos científicos.  

É diante dessa compreensão que Sposito (2004) considera como conceito 

toda a ordenação lógica da descrição de um fenômeno, que se expressa como uma 

noção que parte dos sentidos para o empírico. Assim, todo conceito é uma unidade 

do conhecimento dotada de significados, que se faz presente nas distintas áreas 

científicas.  
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Na ciência geográfica, especialmente, existe um plantel significativo de 

conceitos, de todas as ordens, que servem como um nexo semântico para expressar 

os questionamentos, a partir da forma pela qual o arranjo espacial é organizado, 

sendo este o foco central do debate geográfico. 

Dentre essa diversidade de possibilidades, dedica-se especialmente neste 

estudo, aos cinco principais conceitos-chave da Geografia, que servem de alicerce 

para a construção geográfica das sociedades, a saber: Paisagem, Território, Região, 

Lugar e Espaço geográfico. 

Esses conceitos são considerados como ferramentas imprescindíveis para o 

momento de análise dos eventos que se dão sobre o espaço. Sem o conteúdo que 

expressam, qualquer esforço sobre a compreensão da realidade espacial torna-se 

fragilizado, ao menos numa perspectiva analítica geográfica. 

Compreende-se, ainda, que esses conceitos ajudam na apreensão de 

sistemas de objetos e de ações, obedecendo a um nexo específico que ratifica a 

razão de um determinado elemento está no espaço, em um tempo determinado. 

Com efeito, eles também acabam fornecendo ao turismo a possibilidade de estudo 

de sua espacialização, abarcando suas peculiaridades.  

Portanto, apresenta-se neste tópico, a análise dos subsídios que expressam, 

e igualmente explicam os fatores e questões que determinaram a utilização de cada 

conceito-chave, nos estudos geográficos (teses e dissertações) fomentados pelos 

Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia, que se 

dedicam à temática do turismo.  

De modo complementar, foram identificados outros conceitos geográficos e 

de outras áreas científicas, os quais também revelam certo padrão de uso nas 

pesquisas selecionadas pela amostra, e por essa razão, somam-se no auxílio de 

uma codificação com vistas a uma análise mais aprofundada do empírico desta tese.  

Após categorização e análise dos 49 trabalhos geográficos, entre teses e 

dissertações, identifica-se que, dentre os conceitos-chave delimitados, o conceito de 

Paisagem se sobressai nos demais, fazendo-se presente em todas as produções 

analisadas, conforme é possível verificar no Gráfico 9. 
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Gráfico 9: Conceitos-chave da Geografia usados nas pesquisas sobre o turismo 

 
                      Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

  
 

 Com base nos dados expostos pelo Gráfico 9, é permitido indicar algumas 

considerações sobre a ênfase que foi dada ao uso do conceito de Paisagem, pelos 

trabalhos analisados.   

 Inicialmente, observa-se que o conceito de Paisagem é empregado nas 

pesquisas, seguindo uma perspectiva que o associa diretamente com os recursos 

naturais que a atividade do turismo necessita para gerar os deslocamentos, e assim 

para se espacializar.  

 Dito de outra forma, o turismo é entendido com base no uso das paisagens 

e de seus elementos, sobretudo os naturais (praias, dunas, rios, florestas, 

montanhas, cavernas, clima, entre outros), delimitando um juízo majoritário que 

aponta para uma práxis da atividade turística brasileira, preponderantemente, 

baseada no uso desses recursos naturais. 

 Essa realidade evidencia a ideia de que, a priori, são os recursos naturais, 

os atrativos centrais que motivam viagens as turísticas ao/pelo Brasil, norteando 

com isso, toda a discussão geográfica quando se trata do turismo, para questões e 

problematizações da constituição, utilização e aproveitamento desses recursos. A 

questão cultural vem próxima desses elementos naturais. 

 Nota-se que essas concepções sobre o uso do conceito de Paisagem ainda 

estão associadas à fase inicial do fomento do turismo no Brasil, durante a década de 

1930, quando os recursos que possibilitavam o início da participação do país, 

mesmo que tímida, no cenário do turismo doméstico e/ou internacional, eram de fato 

os naturais.  
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 Motivado por essa lógica, o conceito de Paisagem relaciona-se, em sua 

maior parte, com a mercantilização que é posta na utilização da natureza, com vistas 

a captar fluxos turísticos, provocando uma incidência de elementos artificiais, de 

relações imbricadas, que simultaneamente compõem o nexo conceitual de 

Paisagem e acabam gerando impactos, na ordem já estabelecida, influenciados pela 

inserção de novos elementos, em meio aos avanços no trabalho e na evolução das 

técnicas. 

 Nessa relação de estudos que tratam do uso mercantil da Paisagem pelo 

turismo, ainda é possível verificar o encaminhamento de problemáticas para o 

posicionamento e as intencionalidades do Estado neoliberal, por meio de suas ações 

de gestão e planejamento, que impulsionam e legitimam a ressignificação das 

Paisagens com vistas à prática do turismo por todo o país.  

Como saldo desse recorte analítico, pontua-se uma expressiva massificação 

de fluxos que são direcionados para esses atrativos naturais, otimizando o 

aproveitamento de segmentos turísticos, como é o caso do turismo de sol e praia, 

considerado carro-chefe da promoção turística brasileira. Todo esse cenário provoca 

uma infinidade de impactos, que, de igual modo, desmembram-se e passam a ser 

alvo dos estudos analisados. 

 Fazendo uso da ferramenta metodológica wordle, cria-se uma “Nuvem de 

palavras”, em face de uma conjuntura analítica que codificou termos pré-

selecionados, a fim de realçar os mais significativos. Sendo assim, constam na 

Figura 5, os principais predicados associados ao uso do conceito de Paisagem pelos 

estudos analisados.  
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Figura 5: Nuvem de palavras do conceito de Paisagem 

 
                 Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

 Ao observar a composição da Figura 5, comprova-se a expressividade do 

viés que se relaciona com o elemento natural, considerado como atrativo importante 

e direcionador para as diversas motivações que implicam nos deslocamentos 

turísticos, sendo permitido realçar termos como: “Apreciada”, “Retrato”, “Beleza 

cênica”, “Contemplativa”, “Primitiva” e “Típica”.  

 Evidenciam-se, com isso, características e intencionalidades diversas, que 

centralizam no apelo ao elemento natural, como resposta à fuga da conturbada vida 

caótica das grandes cidades, conjuntura que vem amparando a atividade turística, 

desde as primeiras conquistas trabalhistas que marcam o século XIX.  

 Em oposição à ideia do elemento natural como principal atrativo para 

captação de fluxos turísticos, é possível notar termos que fazem referência aos 

impactos negativos que esses fluxos provocam nas paisagens que são postas no 

circuito turístico de visitação. Destacam-se, para isso, as seguintes palavras-chave: 

“Mercadoria”, “Venda”, “Consumo”, “Impactos”, “Alterada” e “Confusa”. 

 Isso faz menção a um dos contrassensos mais expressivos do fomento do 

turismo, o qual promove o embate entre a demanda por gerar divisas, em meio ao 

incentivo mercadológico e turístico das paisagens, e a necessidade de preservação 

desses mesmos recursos naturais, que, para além de serem vistos como “motores” 

que impulsionam viagens, são os grandes responsáveis pela composição e 
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ordenamento de um cenário que garante a subsistência dos sujeitos que a eles se 

associam.  

 O uso equivocado, às vezes predatório, de rios, lagoas, praias, florestas, 

dunas e montanhas para fins turísticos no Brasil, acarreta rebatimentos no clima, no 

abastecimento e na qualidade da água, no desgaste do solo, na preservação das 

encostas e das matas, entre tantos outros impactos, que passam a inserir inúmeras 

problematizações científicas.  

 Muito devido a essa linha tênue entre otimizar os lucros com o turismo e 

preservar seus principais cenários naturais, também já é possível identificar algumas 

associações em direção à necessidade de processos de planejamento e de gestão 

que possam interferir nessa realidade, mencionando, por exemplo, os seguintes 

termos: “Composição”, “Caracterizada”, “Descrita”, “Modelada”, “Valorizada”, 

“Diagnosticada”, “Especulação”, “Urbanística” e “Resultante”. 

 Desse direcionamento, deixa evidente a forma como o arranjo espacial vai 

sendo expresso ou operacionalizado, diante da relação entre fluxos e fixos, por meio 

de interesses diversos, e por vezes contraditórios. E para este caso, as 

problematizações se encaminham para o debate, assim como o entendimento, a 

justificativa e a penalização de sujeitos e de instituições que participam da realidade. 

 Por tudo que foi destacado, sobre o uso do conceito de Paisagem, já é 

possível determinar certo padrão que norteou a fundamentação da construção das 

problematizações das pesquisas analisadas. 

 A princípio, tem-se a Paisagem como um recurso natural, de expressiva 

beleza e apelo à motivação da viagem, que passa a ser transformada e vendida 

como mercadoria, por meio de ações de mercado e estatais, visando captar fluxos 

turísticos, para logo em seguida, atender outras demandas, cada vez mais 

exigentes. Nota-se que a vinda desses fluxos passa a ser sinônimo de geração de 

divisas, e por isso, base para a prerrogativa do empenho dos agentes hegemônicos 

(Mercado e Estado).  

 A partir dessas ações, a utilização das paisagens é massificada por 

diferentes usos, acarretando inúmeros impactos, que passam a solicitar ações, 

monitoramentos e estudos, fatores que abrem o leque de possibilidades para outras 

pesquisas.  
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 Mesmo com o reconhecimento de outras oportunidades de debate no 

turismo, como, por exemplo, os segmentos de eventos e de negócios, nota-se que 

essas propostas ainda estão colocadas de forma complementar ao segmento do 

turismo de sol e mar, que apresenta apelo natural, e, por conta disso, ainda não 

conseguiram captar a atenção dos estudos geográficos. 

 Como efeito, a centralidade “na venda” dos recursos da paisagem, acaba de 

certo modo, dificultando outras formas de análise do acontecer turístico, que, 

dependendo de como serão planejadas, poderiam delimitar ações e usos dos 

recursos naturais, de impactos menos agressivos ao meio.  

 Com o objetivo de ilustrar o uso do conceito de Paisagem pelos estudos 

analisados, ainda fez-se uso do programa Pajek, que traça relações entre elementos 

distintos. Para este caso, objetiva-se construir uma rede de IES que utilizam do 

conceito de Paisagem, para apresentar as relações postas, por cada um dos 49 

trabalhos que compõem a amostra e que estão vinculados a elas. Desse modo, 

segue a Figura 6, demonstrando as devidas afinidades. 
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Figura 6: Grafo da Rede do conceito de Paisagem 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Diante do traçado das relações em torno do conceito de Paisagem, expresso 

na Figura 6, pode-se visualizar a afinidade entre cada um dos 49 trabalhos 

selecionados pela amostra que fazem uso do conceito de Paisagem.  

A amplitude escalar do referido conceito é similar ao alcance do escopo geral 

já determinado pela seleção dos estudos, conferindo uma centralidade de uso do 

conceito de Paisagem, sequencialmente para as regiões: Sudeste, Nordeste, Sul, 

Centro-Oeste e Norte do país.  

 Diante do exposto, ratifica-se a relevância de se estudar o conceito de 

Paisagem, a fim de entender como a dinâmica social se espacializa, exatamente 

porque parte dessa dinâmica é resultado das formas contidas na própria Paisagem. 

 Entretanto, como já alertado, sabe-se que embora a Paisagem revele um 

histórico de ações e de técnicas, ela não detém a totalidade dos dados necessários 

para um aprofundamento analítico, uma vez que, nem todos os desdobramentos são 

compreensíveis a olho nu, via observação e percepção.  

 É a partir desse fato, que se justifica o direcionamento para o uso de outros 

conceitos-chave da Geografia, que podem abarcar situações diferenciadas. Assim, 

desponta o conceito de Território, como o segundo mais aproveitado por esses 

estudos, constando em 91% do total das pesquisas analisadas.  

 Em face dos desdobramentos provocados pela transformação das 

paisagens naturais em mercadoria, a saber: degradação do meio natural, 

esgotamento de recursos, seletividade e segregação socioespacial, planejamento 

estatal verticalizado, dentre outros, revelando diferentes posturas dos agentes 

envolvidos (turistas, Mercado, Estado e população local), tem-se, no uso conceitual 

de Território, uma possibilidade para o aprofundamento dessas discussões.  

 Nesses termos, constata-se que, uma das perspectivas pela qual o conceito 

de Território foi utilizado nas pesquisas, centraliza-se na maneira como ele vem 

sendo utilizado. Ou seja, considerando sua perspectiva de uso, mas sem deixar de 

considerar a noção de poder e domínio, tão presente em sua formulação conceitual-

histórica.  

 É ponderando sobre a ideia de limites, de fronteiras e da autoridade e posse 

sobre um determinado espaço, que o uso do referido conceito também é efetivado 

nos estudos analisados. Nota-se o empenho por debates em torno das ações 

verticalizadas, em sua maioria nas paisagens, promovidas por agentes 
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hegemônicos, que apresentam interesses particulares, fragilizam as fronteiras 

territoriais e as nuances subjetivas que marcam cada parcela da sociedade. 

 Destaca-se aqui, o reconhecimento do conceito de Território associado à 

noção de um espaço repleto de representações, que é instituído pela própria 

sociedade local ou nacional, em mediação com a perspectiva mundial. Os referidos 

estudos ainda evidenciam uma proposição de normas de conduta territoriais, que 

coloca em oposição os interesses exógenos do capital mundial e as especificidades 

da cultura local, regional ou nacional. 

 De modo similar, também foi produzida uma “Nuvem de palavras” para o 

conceito de Território, com a missão de destacar os termos basilares, que vão ao 

encontro das análises já realizadas, vejamos na Figura 7. 

 

Figura 7: Nuvem de palavras do conceito de Território 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Fazendo a devida leitura dos dados apresentados na Figura 7, é permitido 

estabelecer também uma vinculação na forma como o conceito de Território é 

utilizado para explanar partes dos estudos.  

A priori, nota-se uma carga de significados muito associada, como já 

sinalizado, com a noção clássica de Território, entendido como delimitação de uma 

área, por meio dos vocábulos: “Frações”, “Pedaços”, “Limitados”, “Escala”, 

“Extensão” e “Delimitados”, e questões associadas com as expressões de “Posses”, 

“Proprietários” e “Estado”.  
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Isso revela que o espaço em questão expressa elementos e agentes 

diferenciados, que necessitam ser considerados, a fim de não promover conflitos de 

ordem espacial. 

A partir disso, propicia-se o aparecimento, diante de um espaço demarcado 

pelo domínio de uma liderança, de proposições diversas que transformam esse 

território em função das intencionalidades dos sujeitos que o comandam. Com isso, 

permite-se pontuar termos como: “Normatizado”, “Instrumentalizado”, “Ordenados”, 

“Corporativos”, “Legitimados” “Organizados”, “Usados”, “Integrados”, “Reordenados”, 

“Consumidos”, “Ócio”, “Turísticos”, “Funcionalidade”, “Homogêneos” “Heterogêneos”, 

“Estruturados”, “Intencionais” e “Investidores”. 

Observa-se as complexas faces que um território pode assumir, ao mesmo 

tempo em que pauta-se em componentes que apresentam uma carga subjetiva mais 

expressiva para o momento das análises. 

Como saldo desse processo de modificação territorial, facilitado pela atuação 

de diversas redes que se espalham pelo contexto contemporâneo, observa-se o 

trato das questões que analisam o enfraquecimento das fronteiras, e que favorecem 

o enlace de intencionalidades difusas sobre um mesmo território, fazendo surgir 

conflitos embasados pela obstrução de normas territoriais postas, ou pela alteração 

delas, inserindo assim, um novo referencial de finalidades. Como expressões que 

retratam essa fala, podemos citar: “Relações”, “Convivialidade”, “Dominantes”, 

“Desiguais”, “Disputados”, “Conflituosos”, “Rivalidade” e “Excluídos”. 

Ainda com relação ao conceito de Território, é possível destacar estudos que 

verticalizam seus esforços para o entendimento do papel do Estado como agente 

responsável pela defesa e promoção territorial. O que se percebe em face das 

análises realizadas é que diante de uma perspectiva de redução do alcance estatal, 

motivada por políticas neoliberais, o Mercado, na figura da iniciativa privada, é quem 

assume o protagonismo no momento de produzir e modificar as normas dos 

territórios.  

E muito devido a essa realidade, é que se desdobram estudos enfatizando o 

descumprimento da principal função do Estado, que é a defesa dos interesses da 

sociedade, em troca de negociações de caráter público-privadas, cedendo aos 

interesses do capital.  
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Em oposição a esse cenário conflituoso, é permitido destacar alguns estudos 

que tratam da constituição de movimentos sociais, visando interferir no processo 

normativo e produtivo do território, em busca de uma gestão horizontal.   

Face ao exposto, é possível identificar o embate entre diversas 

territorialidades, originando de igual modo, estudos interessados na equalização das 

diferentes intencionalidades e usos territoriais. Como exemplo, menciona-se o 

estudo que trata das relações postas entre povos indígenas, turismo e território, ou 

ainda, o estudo que se refere à territorialização que é imposta pelos Resorts. 

De modo similar à forma como o conceito de Paisagem foi utilizado, também 

foi construída uma Rede de relações que coloca as pesquisas analisadas, seus 

respectivos Programas de Pós-graduação e as IES que representam, em uma trama 

relacional onde o traço central é a utilização do conceito de Território.  

O que se diferencia para este momento, é que para além da exposição da 

Rede do conceito de Território, houve um esforço em fazer as devidas correlações 

dos dados com os estados brasileiros, permitindo verificar em quais regiões do Brasil 

o uso do respectivo conceito é mais intenso.  

Recorda-se que o conceito de Paisagem foi o único dos cinco conceitos-

chave analisados que esteve presente em todos os estudos analisados, e por essa 

razão não houve a necessidade de exposição da sua delimitação por estado, posto 

que ele está presente por todo o empírico. Diante das devidas explicações, segue a 

exposição da Figura 8, referente à Rede do conceito de Território e suas variações. 
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Figura 8: Grafo da Rede do conceito de Território 

 
            Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Analisando as relações postas na Figura 8, é possível verificar que a Região 

Sudeste expressa considerável liderança no que se refere ao uso do conceito de 

Território, expondo 22 pontos de conexão das redes. Seguida pela Região Sul, que 

apresenta 10 pontos conectivos. Cabe destacar o eixo Sudeste-Sul como a área de 

maior concentração de estudos geográficos que utilizam do conceito de Território 

para fomentar suas pesquisas.  

Como complemento desse cenário, ainda constam a Região Nordeste 

apresentando 07 pontos de relação, seguida, sequencialmente, pelo Centro-Oeste, 

com 05 pontos, e pelo Norte, com apenas 01 ligação realizada nesse contexto. 

Também é necessário explicar que, os pontos mais centrais da rede, e que 

não estão tão visíveis devido à densidade das relações postas, referem-se aos 

seguintes IES: UFPA, UFMT, UFMS, UNB e UFG.  Informa-se ainda que os pontos 

que se apresentam à margem da composição da rede são os que não estudam o 

conceito de território, o que para este caso foram: 05D-UFPB; 06T-UFPE; 08D-

FUFSE e 24D-USP.  
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Prosseguindo com as análises, apresenta-se como terceiro conceito mais 

frequente nos estudos (teses e dissertações) sobre o turismo, no âmbito dos 

Programas brasileiros de Pós-graduação em Geografia, o conceito de Região, 

apresentando-se em 87 % do total de pesquisas.  

De início, observa-se que o conceito de Região é apreendido pela maioria das 

pesquisas analisadas como um espaço habilitado para relações de viés econômico, 

intermediadas pelo Estado. Diante dessa impressão, já se revela a impossibilidade 

de pensar em Região em função de sua antiga noção, a qual indicava um caráter de 

subsistência, em face de uma realidade autônoma de isolamento.  

Isso ratifica o pensamento de Santos (1985), o qual afirma que na 

contemporaneidade é impraticável meditar sobre o conceito de Região, sem fazer 

uso de um entendimento da complexidade que o cerca, perpassado pelos processos 

globais, e norteando-se para a produção e reprodução do capital. 

Esse parâmetro de análise pode ser corroborado por meio dos predicados 

expostos na “Nuvem de Palavras”, apresentada na Figura 9, que alinhou termos 

diversos, para expressar o conceito de Região utilizado pelas pesquisas. 

 

Figura 9: Nuvem de palavras do conceito de Região 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Ao fazer a leitura da Figura 9, é possível destacar algumas expressões, que 

remetem ao conceito de Região, relacionando-o com a complexidade dos trâmites 

mais amplos, efetivando-se em função da reprodução do capital. São eles: 
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“Produtivas”, “Interesses”, “Macrorregiões”, “Intramunicipais”, “Econômicas”, 

“Extrativas”, “Concentração”, “Similaridades” e “Influenciadoras”. 

Por meio desses termos, é possível entender que o conceito de Região acaba 

revelando um direcionamento mercadológico, migrando de uma concepção de baixa 

significância de relações para uma imbricada complexidade de afinidades de 

vínculos. Pode-se destacar os estudos que levantam questões a respeito da 

mercantilização do espaço, da criação de circuitos turísticos e do fomento de 

estratégias de desenvolvimento.  

Evidencia-se o conceito de Região encaminhando-se para o reconhecimento 

das características regionais específicas, frente ao escopo mais amplo, onde os 

espaços passam a ser determinados por múltiplos critérios. 

Neste caso, a particularidade mais perceptível foi o potencial turístico, 

mediado pela presença e combinação de paisagens, recursos naturais e territórios 

normatizados, facilitando a inserção das diversas funcionalidades ligadas à atividade 

do turismo, evidenciadas nos seguintes termos: “Costeiras”, “Funcionais”, 

“Turísticas”, “Típicas”, “Litorâneas”, “Ártica”, “Nordestinas”, “Veranismo”, “Exóticas”, 

“Nativas”, “Geocultural”, “Peculiaridades” e “Receptoras”. 

Nota-se que a perspectiva de análise identificada sinaliza para uma porção do 

espaço que demonstra aptidão para determinadas atividades e funções técnicas, o 

que acaba atraindo divisas, que fazem “a máquina” do capital funcionar. Esses 

predicados acabam refletindo, de igual modo, na amplitude de possibilidades de 

estudos sobre o turismo pela dimensão geográfica. Exemplifica-se por meio do 

estudo que se empenha pela inserção do turismo na antártica, Baía do Almirantado. 

Também é possível pontuar a utilização do conceito de Região relacionada ao 

entendimento de que a própria região não detém a totalidade dos processos que 

presencia, evidenciando a atuação de regras externas, as quais impossibilitam 

pensar em região como um espaço imaculado de proposições exógenas.  

Para isso, destacam-se os termos: “Transformadas”, “Constituídas‟, 

“Periféricas”, “Ocupadas”, “Personalizadas”, “Heterogêneas”, “Metropolitanas” e 

“Administrativas”, revelando o caráter imbricado que o conceito de Região dispõe 

com os processos globais, fator que possibilita as modificações e adaptações 

regionais em função dos parâmetros competitivos. 
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Na Figura 10, apresenta-se a espacialização do conceito de Região, tomando 

como base os trabalhos produzidos e os estados brasileiros onde os Programas de 

Pós-graduação estão vinculados.  

 

Figura 10: Grafo da Rede do conceito de Região 

   
       Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Diante da leitura do grafo apresentado do conceito de Região, é permitido 

perceber que a liderança continua a ser expressa pelo Sudeste do Brasil, seguido 

pela Região Sul. Ao meditar sobre a Região Nordeste, percebe-se que ela vem 

expressando maior variância com relação ao uso dos conceitos, uma vez que 

sempre apresenta trabalhos que cessam a continuidade das relações expressas 

pela Rede. Para essa realidade, grande parte dos trabalhos que se excluíram das 

afinidades está vinculada às IES nordestinas, a saber: 08-FUFSE, 030-UFC, 01D-

UECE, 02D-UECE, 04D- UFRN. Somado a esse dado, acrescenta-se mais 01 

trabalho do sudeste brasileiro, a saber: 25T-USP.  

Portanto, em concordância com todo o exposto, tem-se que o estudo sobre a 

região continua sendo relevante, uma vez que permite realizar análises sobre 
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particularidades gerais de um determinado espaço, visando o entendimento de 

alguns de seus aspectos, considerando sua conectividade regional sob um 

parâmetro mais amplo. E, a partir disso, surgem concepções diversas, delimitadas 

por meio de critérios múltiplos.  

Os mais identificados no empírico desta amostra, são os critérios de 

heterogeneidade (impostos pelos processos globais), e os critérios que apresentam 

ênfase na concepção funcional (presente em práticas específicas, dentre elas a 

turística), que se desenvolve em determinado espaço. 

Após analisar os conceitos de Paisagem, Território e Região, chega-se ao 

estudo do conceito de Lugar, presença marcante em 85% dos trabalhos analisados, 

revelando significância similar com relação ao uso do conceito de Espaço 

geográfico, também discutido na sequência. 

Como desdobramento das relações que marcam o empírico analisado, nota-

se, diante dos embates promovidos pelas diferentes intencionalidades dos agentes 

produtores do espaço, tanto no momento de atuação na paisagem quanto no uso do 

território, a necessidade de meditar sobre um referencial que coloque em pauta 

questões sobre identidade, pertencimento, cotidiano entre outros conteúdos 

presentes no conceito de Lugar. 

Conforme vem sendo empregado com os conceitos já expostos, organizou-se 

uma “Nuvem temática” de palavras-chave, a fim de codificar os termos mais 

percebidos nos trabalhos analisados, e que se associam ao conceito de Lugar.  

Desse modo, tem-se a composição da Figura 11. 
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Figura 11: Nuvem de palavras do conceito de Lugar 

 
                  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 
 

A priori, identifica-se certo empenho em tratar do conceito de Lugar, 

dedicando-se ao estudo da dimensão do que é vivido e experienciado, por meio de 

usos e costumes dos sujeitos, encontrando abordagens diversas, assim como são 

os lugares.  

Gomes (1997) recordou que cada lugar revela uma essência, um teor social 

que está diretamente ligado à história do seu povo. Por isso, justifica-se o parâmetro 

do afeto nas pesquisas analisadas, no momento de compreender e explicar a forma 

como esse tipo de espaço é apropriado.  

Com base nisso, fica notória a ligação do uso do conceito de Lugar como uma 

forma de expressar a relação afetiva que o pesquisador mantém com o objeto 

estudado. O inverso também é identificado. Percebe-se também que existem alguns 

trabalhos que remetem a uma experiência negativa.  

Por essa razão, é comum encontrar termos como: “Simbólico”, “Histórico”, 

“Vivido”, “Sentimento”, “Existência”, “Afetividade”, “Lembrança”, “Alma”, “Identidade”, 

“Sonhos”, nas falas dos autores. Esses termos são exemplificados por trabalhos que 

comentam sobre a importância da relação entre os processos de urbanização 

turística e as perspectiva do residente, a qual se apresenta repleta de significações e 

simbolismos.  

Santos (1988) também já havia colocado que, mesmo com toda a 

singularidade que detém, o lugar está longe de ser um espaço independente. A 
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dinâmica de mundo e suas inúmeras funções estão em contato direto, e 

influenciando o conteúdo do lugar em todo seu escopo, mesmo que em níveis 

diferentes, promovendo, assim, novas questões. 

Por isso, destacam-se as palavras que remetem a processos originados 

distante da escala local, mas que podem ultrapassar os limites do lugar, 

influenciando e impondo novos valores à sua dinâmica cotidiana.  

Como exemplo, tem-se: “Estrangeirização”, “Modismo”, “Estranhamento”, 

“Rivalidade” e “Guerra”. Identificou-se nos estudos que utilizam do conceito de lugar, 

como consequência, uma constante associação do par dialético global versus local. 

Recorda-se que Santos (1994) já indicava, como necessidade ou pré-requisito para 

entender a dinâmica do lugar, o prévio conhecimento do mundo, alegando que no 

lugar se localizam muitos dados reveladores de relações mundiais postas.  

Nesse caso, sinalizam-se como rebatimento desse fato, os termos de 

“Estrangeirização”, “Modismo” e “Invasão”, remetendo e estimulando debates 

estabelecidos entre o conteúdo local e mundial. 

Por meio desse direcionamento de embate, as finalidades diferentes que 

atravessam o lugar passam a ser identificadas pelos estudos, possibilitando a 

discussão em torno da interrupção da improbidade imposta pela ordem global. Aqui, 

nos parece claro o empenho dos pesquisadores. 

Diante desse contexto, é oportuno destacar a associação das expressões de 

“Estranhamento”, “Rivalidade”, “Invasão” e “Guerra”, que revelam perspectivas de 

estudos que estimulam o ambiente da Psicosfera, com base em contrafinalidades 

que são impostas ao lugar, a fim de contrapor a lógica global.  

Nota-se a constituição de inúmeros posicionamentos críticos, indo além de 

um caráter político, visando unicamente estimular a resistência às decisões alheias 

aos interesses dos moradores do lugar.  

As análises igualmente sugerem o uso do conceito de Lugar, fazendo relação 

como ele é apropriado e/ou direcionado com vistas na atividade turística. Ratificando 

essa fala, apresentam-se os termos “Estratégico”, “Seletivo”, “Turístico”, 

“Turistificados”, “Lazer” e “Turistificação”.  

Reconhece-se que é dessa conjuntura, com referência ao direcionamento que 

é dado ao uso dos recursos do lugar para desenvolver uma atividade econômica, 
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que surgem, na maioria das vezes, os processos estranhos e contrários aos 

interesses do próprio lugar.  

A composição da Rede do conceito de Lugar, expressa na Figura 12, 

acrescenta outras contribuições pertinentes no que se refere à quantificação do 

conceito de Lugar nas pesquisas avaliadas. 

 
Figura 12: Grafo da Rede do conceito de Lugar 

 
             Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Em face do exposto, observam-se alguns pontos importantes a serem 

destacados. De início, percebe-se que, dentre os conceitos já trabalhados, o Lugar 

foi o que apresentou maior significância para o nordeste brasileiro, abrangendo 09 

dos 10 estudos catalogados da aludida região, deixando à margem da relação 

apenas a pesquisa 07D-UFPE.  

Por sua vez, a aplicabilidade do conceito de Lugar na Região Sudeste foi a 

menos representativa, também quando comparada às análises realizadas 

anteriormente. Foram excluídas das relações 03 pesquisas (24D-USP; 28T-USP e 

34D-UNICAMP). Observa-se ainda que o uso do referido conceito na Região Sul 
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mantém, de certo modo, a mesma expressão já apresentada, e de maneira similar, a 

inexpressividade do conceito ainda se faz presente na Região Norte. 

Dessarte, o entendimento do conceito de Lugar se faz imperativo nas 

pesquisas, a fim de estruturar argumentos e conteúdos capazes de direcionar as 

ações empreendidas no lugar, para um viés horizontal.   

O conceito de Espaço geográfico também alcançou o índice de 85% de uso 

nas pesquisas analisadas por esta tese. Sua apresentação como o último dos 

conceitos se dá por motivos centrais. Além de ser o objeto de estudo da ciência 

geográfica, o conceito de Espaço geográfico é parâmetro basilar desta tese, fato que 

demanda um tratamento peculiar.  

Informa-se que, mesmo constando como um dos conceitos menos citados 

pelos estudos, observa-se que o Espaço Geográfico possibilita recortes analíticos 

para a atuação dos demais conceitos, uma vez que, ao meditar sobre os espaços 

naturais, estes não se revestem de significância para as análises, por “inexistir” a 

atuação do homem em seu processo de constituição. E a exclusão da participação 

do homem, para os estudos geográficos, acarreta uma transgressão de método. 

Por vezes, reconhece-se que o conceito de Espaço geográfico é referenciado 

implicitamente e de forma fragmentada, a fim de corroborar as problematizações 

propostas. Identificam-se expressões que remetem ao uso do conceito de Espaço 

geográfico, proposto por Milton Santos, com base nas seguintes expressões-chave: 

“Conjunto”, “Objetos”, “Sociedade”, “Histórico”, “Sociais”, “Processos” e 

“Estruturação”. 

Outra questão que se identifica nas pesquisas, quanto ao uso do conceito de 

Espaço geográfico proposto por Santos (2009), é o enfoque dado à noção de 

totalidade. Destacam-se as palavras “Interação”, “Integrado”, “Processo”, 

“Resultado”, “Complexidade” e “Mutante”, sempre indicando a ideia de totalizações, 

motivadas por movimentos (inputs e outputs) de elementos distintos no espaço. 

Somado a isso, percebe-se o Espaço geográfico sendo estudado por meio de 

seus cinco elementos de composição. A própria palavra “Dimensões” já sinaliza para 

a compreensão de um conteúdo composto por elementos distintos. 

Desse modo, ao associar os termos utilizados pelas pesquisas com os 

elementos de composição do Espaço geográfico, tem-se para o elemento 

Homem/Sociedade, os termos: “Pensar”; “Ação”, “Social” “Simbólico” e “Humano”. Já 
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quando se pensa no elemento das Instituições, Normas e leis, apresentam as 

palavras-chave “Utilizado”, “Concepção”, “Informação” e “Comunicação”, como 

termos importantes. 

Similarmente, nota-se que os termos “Produção”, “Apropriado”, 

“Reproduzido”, “Acumulado” e “Mundializado” estão intrínsecos ao conteúdo do 

elemento das Firmas. E representando o elemento da Infraestrutura, logo se 

identificam os termos: “Espessura”, “Realização”, “Turístico”, “Utilizado” e 

“Concentrado” como propriedades relevantes. Por fim, estão as expressões que 

remetem à ideia de Meio ecológico, a saber: “Consumido”, “Dinâmico” e 

“Potencialidades”.  

É patente, diante dessas relações, o uso combinado de conceitos referentes 

aos elementos do Espaço geográfico, que por vezes, são utilizados em paralelo aos 

conceitos de outras ciências, permitindo visualizar homens e objetos, enquanto 

polos constituintes do conhecimento geográfico; e como saldo dessa relação, tem-se 

a composição do próprio Espaço geográfico. 

O que fica perceptível é que o pensamento do referido autor acabou 

norteando, de alguma forma, a maneira como parte significativa dos pesquisadores 

estruturou seus questionamentos de mundo e explicações geográficas, mesmo que 

em determinados momentos, a intensidade desse embasamento inspirado em Milton 

Santos possa ter variado, ou se associado, com outros referenciais teóricos 

diversificados. 

Por essa razão, atesta-se que a utilização do conceito de Espaço geográfico, 

na grande parte das pesquisas analisadas, conta com o auxílio das contribuições de 

Milton Santos, identificando o trato de questões sobre a totalidade, os elementos do 

Espaço geográfico, sistema de fluxos, sistemas de fixos, hibridismo, meio técnico – 

científico – informacional, verticalidades, horizontalidades, entre outros conceitos e 

noções. 

Ainda ratificando essa conjuntura, revela-se que cerca de 35 pesquisas (71,42 

%), de um total de 49 analisadas, fazem uso do referencial teórico proposto por 

Milton Santos, por meio de teorias, categorias de análise, conceitos, elementos e 

noções, que se compactam em torno da questão do Espaço geográfico. 

Similarmente ao que vem sendo realizado, também foi construída uma “Nuvem de 
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palavras”, expressa na Figura 13, que traz os termos associados ao conceito de 

Espaço Geográfico pelas pesquisas selecionadas por esta tese. 

 

Figura 13: Nuvem de palavras do conceito de Espaço geográfico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Com base na apreciação empreendida em função da Figura 13, é permitido 

elucidar outros apontamentos. A princípio, compreende-se que a utilização do 

conceito de Espaço geográfico por esses estudos, em muito está associada às 

diferenciações postas entre o Espaço geográfico e Paisagem. Identificam-se termos 

que remetem à vivacidade e aos movimentos, inerentes ao próprio Espaço 

geográfico, a saber: “Mutante”, “Modificado”, “Processos”, “Dinâmica”, “Ação” e 

“Tempos”.  

O que se destaca com as análises é a evidência de uma visão do Espaço 

geográfico enquanto resultado da união da sociedade (movimento) com a paisagem 

(dado estático). Aproximando-se neste momento do que Santos (1988, p. 25) disse: 

“o espaço é igual à paisagem mais a vida nela existente; é a sociedade encaixada 

na paisagem, a vida que palpita conjuntamente com a materialidade”. Sendo assim, 

ainda é permitido formatar a rede composta pelas pesquisas que estudam o conceito 

do Espaço Geográfico, devidamente exposta na Figura 14. 
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Figura 14: Grafo da Rede do conceito de Espaço geográfico 

 
            Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

 

Ao analisar a rede, identifica-se a permanência da liderança do sudeste e do 

sul do país, quando o assunto é a utilização do conceito de Espaço geográfico nas 

pesquisas (teses e dissertações), mesmo com a exclusão dos trabalhos 24D-USP, 

28T-USP, 44D-UEL, 45D-UFSC  e 48D-UFRGS. A Região Nordeste apresenta uma 

atuação similar ao que ocorreu com o conceito de lugar, deixando de fora das 

associações apenas a pesquisa 02D-UECE, dentre 10 identificadas. A Região 

Centro-Oeste segue o padrão desenvolvido para os demais conceitos, deixando de 

fora das relações apenas o trabalho 16T-UFG. 

Cabe ressaltar o grau de relação que os cinco conceitos básicos da Geografia 

mantêm entre si, atestando a ideia de que quatro deles (Paisagem, Território, 

Região e Lugar) estão contidos na dimensão conceitual do Espaço geográfico, 

variando apenas o referencial de abordagem, o que em partes, explica o grau de 

continuidade que uma pesquisa deixa para outra.  

A ordem de significância em que o empírico usa e apresenta os conceitos 

também pode ser interpretada. As pesquisas analisadas compreendem o turismo 

como uma atividade, preponderantemente econômica, que vem despertando o 
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interesse pela utilização das paisagens naturais, como componentes que motivam 

os fluxos de turistas a se deslocarem, desde 1930, com a atuação do Estado, 

oscilando nesse período. 

Com a assimilação das paisagens pela atividade turística, inúmeros 

desdobramentos surgem, e passam a extrapolar a área de visitação natural 

delimitada, para atuar nas normas dos territórios, nas identidades dos lugares e na 

composição de regiões funcionais. É a partir dessa complexidade que a aplicação 

das discussões sobre o Espaço geográfico torna-se evidente, justificando-se, com 

isso, sua capacidade de alicerçar todas as tramas e a forma como o espaço é 

organizado pelos sujeitos. 

Para além desses conceitos básicos da Geografia, destacados pela 

metodologia da tese, também foram identificados outros conceitos geográficos, 

assim como conceitos originados de outras ciências, como da Administração, da 

Economia, Sociologia, Antropologia, História entre outras, ambos apresentados na 

Figura 15.  

 

Figura 15: Nuvem de palavras de outros conceitos geográficos e/ou científicos  

 
            Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

De início, perante o arsenal de conceitos inventariados e analisados, opta-se 

por subdividi-los didaticamente em dois grupos, a fim de melhor identificar seus 

nexos. É por meio dessa categorização que eles estão analisados. Antes, porém, 
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também chama-se a atenção para alguns casos específicos, em que o conceito 

destacado, por ser trabalhado numa perspectiva interdisciplinar, compõe os dois 

grupos simultaneamente. Em face das justificativas, apresentam-se os referidos 

grupos, a saber: 

 

(Grupo-a): conceitos trabalhados numa perspectiva interdisciplinar 

 

Nesse contexto, é possível apontar alguns que apresentam um conteúdo que 

sugere aplicações conceituais de alcance mais amplo, abarcando uma expressiva 

parte das problematizações do conhecimento científico moderno, como é o caso dos 

conceitos da “Globalização”, “Modernidade”, “Redes”, “Política pública” e “Estado”. 

Identifica-se, para, além disso, conceitos que tratam especificamente do modo 

capitalista de estruturação da sociedade, muito devido ao comprometimento crítico 

da Geografia em entender as formas como os arranjos sociais se efetivam e se 

influenciam. Para essa tipologia, temos os conceitos do “Trabalho”, “Capital”, 

“Competitividade”, “Mercadoria” e “Consumo”.  

Ainda destacam-se os conceitos dotados de proposições mais geográficas, 

como os conceitos das “Geotecnologias”, “Ordenamento territorial”, “Zoneamento 

ambiental”, “Planejamento espacial”, “Dinâmica territorial” e “Produção do espaço”, 

ambos visando explicar o mundo, e reservar um lugar de destaque para a 

cientificidade geográfica.  

 

(Grupo-b): conceitos conectivos entre a Geografia e o turismo 

 

Um segundo grupo de conceitos também recebe destaque no empírico 

analisado. Para esse grupo, destacam-se os seguintes conceitos: “Deslocamentos 

turísticos”, “Urbanização Turística”, “Turismo de base local”, “Segunda residência”, 

“Lugares Turistificados”, “Produção do espaço turístico”, “Planejamento turístico”, 

“Inventários turísticos”, “Lazer”, “Recreação”, “Tempo livre”, “Gastronomia” e 

“Hospitalidade”. 

O que se observa, em alguns casos, é a adaptação de conceitos geográficos, 

bastante difundidos e trabalhados quando aplicados ao turismo, como por exemplo, 
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o conceito de espaço turístico, lugar turístico, paisagem turística, território turístico e 

região turística.  

Similarmente, esses conceitos, além de atestarem a existência de um 

alinhamento efetivo entre a Geografia e o turismo, ajudam na composição de uma 

perspectiva que prioriza pesquisas interdisciplinares na Ciência geográfica. 

E por citar questões sobre a interdisciplinaridade, listam-se os conceitos que 

se originam dessa vertente, a saber: “Sustentabilidade”, “Desenvolvimento”, 

“Cultura”, “Gestão”, “Planejamento”, “Complexidade”, “Movimentos sociais”, 

“Cidadania”, “Marketing”, “Qualidade de vida”, “Criminalidade”, “Governança”, 

“Competitividade”, “Urbanização”, “Cidade” e “Especulação imobiliária”. 

Nota-se que não foram identificados conteúdos que remetem às áreas da 

Psicologia, Arqueologia, Religião, Filosofia, Estatística, ao passo que ficou 

demonstrado que conceitos de intervenção estatal, mesmo estando imbricados em 

níveis diferentes, estão sempre presentes nas pesquisas.  

Ainda se pode notar certo encaminhamento que entende o turismo como um 

produto ou serviço a ser vendido, e por isso o uso de conceitos da Economia, 

Administração, Sociologia, Ciência política, Marketing, Comunicação, entre outras. 

Com base em toda exposição, é importante ter em mente o cuidado que 

requer uma análise estruturada por meio de uma relação interdisciplinar, a fim de 

não desconfigurar as suas bases disciplinares puramente geográficas, como já foi 

alertado. 

Entende-se que, quando ocorre uma análise interdisciplinar sem critérios, 

provoca-se certo enfraquecimento dos conceitos originais, fragilizando de igual 

modo a noção de totalidade que é inerente ao estudo geográfico. Uma vez que ao 

serem adaptados, em função de aplicações específicas, que neste caso são 

turísticas, os conceitos acabam deixando escapar relações diversas, reduzindo a 

amplitude do seu conteúdo, para questões particulares. 

O que se nota é que cada um dos conceitos-chave da Geografia apresentam 

em si um campo repleto de relações que determina uma complexidade, que requer 

cuidados quando o seu tratamento é particularizado por qualquer viés.  

Por fim, observa-se que a seleção dos conceitos, empregados pelos estudos 

que compõem a amostra desta tese, segue um roteiro predeterminado, que inicia 

por uma perspectiva de conceito mais ampla, passando por lógicas e elementos 
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conceituais de ligação, até chegar às conjecturas em que conceitos geográficos 

podem ser aplicados, o que encaminha para uma disposição pluriparadigmática do 

pensamento geográfico atual. 

Toda essa conjuntura incentiva a compreensão do turismo, talvez mais que 

qualquer outra temática, por parte da Geografia, proporcionando e estimulando o 

conhecimento geográfico a fazer uso de uma gama variada de  conceitos e 

temáticas para poder ler e explicar as realidades postas. 

 

5.3 As teorias que alicerçam, metodologicamente, as pesquisas geográficas 

diante da abordagem do turismo, no contexto dos Programas brasileiros de 

Pós-graduação stricto sensu em Geografia 

 
Seguindo o caminho que busca elucidar a maneira pela qual o turismo vem 

sendo estudado pela Geografia, no âmbito dos Programas brasileiros de Pós-

graduação, dedica-se este subcapítulo às principais teorias que subsidiaram as 

explanações dos estudos selecionados pela amostra desta tese. 

Ratifica-se que essa análise parte do entendimento de Teoria, conforme o que 

Moreira (2014) sinalizou, como sendo um agrupamento de subsídios científicos, 

dotados de observações, ideias, postulados e conceitos, que visam estabelecer 

observações, descrições, condições e explicações de um determinado fenômeno, 

ordenando, a partir disso, uma unidade lógica de conhecimento sobre a realidade 

estudada, unindo ao fim do processo, teoria e empiria. 

Por pensar assim, gera a compreensão de que a seleção e o uso de teorias 

estão, em partes, associada ao tipo de objeto de pesquisa, e ao questionamento que 

se faz sobre ele. Ou seja, os fatos que favorecem a seleção do objeto de estudo e a 

maneira como as questões problematizadoras são construídas, podem nortear para 

a necessidade de teorias específicas. 

Desse modo, verticalizando para as questões que foram geradas em torno da 

temática do turismo, observa-se o emprego de uma gama de teorias diferenciadas, 

aplicadas mediante as inúmeras interfaces que a atividade turística abarca. Esse 

fato encaminha esta análise para uma plataforma ampla de teorias geográficas, e de 

teorias de outras áreas cientificas. 
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De início, o debate centraliza-se nas teorias geográficas, que deram suporte 

científico aos questionamentos sobre a temática do turismo. Ilustram-se, na Figura 

16, as teorias que foram identificadas nas pesquisas selecionadas, sentido pelo qual 

as explicações estão direcionadas. 

 

Figura 16: Teorias geográficas aplicadas aos estudos sobre o turismo 

 
                  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Diante da leitura dos dados expressos pela Figura 16, é possível verificar a 

amplitude do uso e do embasamento que cada teoria geográfica forneceu para as 

pesquisas selecionadas. E com base nessas informações, dedica-se, de forma 

pontual, às teorias que melhor se expressaram em termos de auxílio teórico, com 

vistas nas problematizações que as pesquisas levantaram. Antes, já é possível 

apontar que algumas das teorias identificadas já caíram no desuso, como a teoria 

dos lugares centrais, por exemplo.  

Dessarte, é possível confirmar a liderança da Teoria do Espaço geográfico de 

Milton Santos, apresentando 16,32% do total das teorias geográficas utilizadas pelas 

pesquisas que tratam da temática do turismo. Em face desse comando, é permitido 

fazer algumas explanações.  

É nítido que o uso da Teoria do Espaço geográfico por essas pesquisas 

associa-se diretamente ao entendimento relacional de sistemas (objetos e ações) 
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que cercam a atividade do turismo, por meio de suas formas (hotéis, agências, 

infraestruturas, acessos, meios de deslocamento, entre outras), funções (vendas, 

captação de fluxos, receptivos, entre outras), estruturas (Estado, secretarias 

municipais e estaduais, Políticas públicas de turismo, Planos de turismo, 

Investimentos) e processos (relação global e local; visitante e local, e impactos de 

todas as ordens). Elementos que, motivados pelos avanços técnicos, possibilitam a 

espacialização turística, que simultaneamente compõe e altera constantemente os 

territórios, propiciando inúmeras dinâmicas que permitem a efetivação da vida dos 

sujeitos, ao passo que ainda estimulam a produção de novos espaços, alinhados 

com as demandas turísticas, repletas de especializações e intencionalidades. 

Para esse momento, recorda-se a fala de Santos (2009), que qualifica a 

presença da técnica como sendo fundamental para o alcance de uma epistemologia 

do espaço, por permitir a compreensão do próprio espaço e de seus períodos no 

decorrer do tempo. 

De tal modo, o que se enfatiza nesses estudos é uma prática do turismo, 

agregando diariamente novas possibilidades técnicas de aperfeiçoamento dos 

serviços prestados por todo rol de demandas, que o deslocamento de turistas 

provoca, evidenciando a inerente relação entre o homem e o meio, a qual vem 

motivando estudos geográficos desde os primórdios. 

A partir da interpretação do alcance das técnicas nessa conjuntura turística, 

os estudos mencionam os impactos causados pelo meio-técnico-científico-

informacional, o qual se configura como um dos principais articuladores entre os 

estudos analisados e a referida teoria. 

As pesquisas enfatizam o surgimento de um meio artificializado, que favorece 

diretamente a organização de espaços turísticos, voltados para as demandas 

globais e a serviço de finalidades diversas do local, fato que expressa o alinhamento 

com a fala de Santos (2009), que associava o meio-técnico-científico-informacional à 

globalização.  

A partir disso, questões que tratam das implicações no ordenamento 

territorial, das transformações socioespaciais, de possibilidades e limitações da 

produção de espaços, passam a ser discutidas. 

Todo esse cenário identificado, e que estrutura as pesquisas que fizeram uso 

da Teoria do Espaço geográfico, é facilitado de igual modo, pelo contexto da 
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espacialização de redes diversas, que vieram facilitar o fluxo da informação, vista 

como um dos principais ativos desse processo. 

Os estudos apontam os territórios onde a atividade do turismo se espacializa, 

como altamente reticulados, participantes de uma trama de relações e atividades 

próprias do turismo, mas também de outros vetores. Essas redes acabam seguindo 

uma lógica global e hegemônica, trazendo para o debate as questões de controle 

das decisões, fator que intervém, especialmente, nas diferenciações dos espaços. 

A partir dessa relação, a identificação de pares dialéticos, que apresentam em 

seu conteúdo, ideias, nexos e noções associadas à Teoria do Espaço geográfico, foi 

consequência imediata.  

Em face dos desacordos de objetivos, questões sobre tecnosfera e psicosfera 

aparecem nas pesquisas, sempre com base nas relações que os diversos agentes 

impõem ao avanço dinâmico da atividade do turismo, através do espaço. 

Identificam-se questões que remetem à produção, à mercantilização de 

paisagens e sua venda, levantando debates em torno da interferência causada nos 

parâmetros da localidade. Esta, que por sentir-se “invadida” ou quase recolonizada, 

passa a impor movimentos contrários a essa situação opressiva, configurando aqui o 

gene revolucionário tão presente na Psicosfera mencionada por Santos (2009). 

Podem-se destacar, ainda, questões que tratam da rigidez e fluidez, 

enfatizando as inflexibilidades e fluências dos processos que os qualificam e 

inserem, nos processos que fomentam a atividade turística. Trata-se sobre as 

possibilidades desiguais, que estimulam a segregação socioespacial, sempre 

considerando o resultado de uma prática, sob os moldes do capital e do poder, e 

orientada por uma ótica competitiva. 

Associado a essa perspectiva, também é possível apontar o tratamento de 

questões relativas aos espaços luminosos e opacos. A fim de denunciar os 

processos que fomentam a atividade do turismo no Brasil, os quais ainda estão 

pautados em critérios díspares, proporcionando uma expressiva diferenciação 

espacial, é que se caracterizam os espaços, por meio do critério da posse da 

informação, quesito visto como mandante e fundamental para a captação de 

organização, divisas e tecnologias diversas.  
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Assim, os estudos acabam destacando a dificuldade que o processo impõe, 

quando se trata das possibilidades de um desenvolvimento local, prometido pelos 

agentes hegemônicos do turismo, em seu discurso político, ao longo do tempo. 

Como outro desdobramento, é possível perceber ainda o levantamento de 

questões sobre verticalidades e horizontalidades, o que, para as pesquisas 

analisadas, refletem a postura hegemônica e o discurso de mercado, tão presente 

nas falas de alguns agentes (Mercado e Estado), e validam o surgimento e o 

incentivo de uma postura local participativa, que em alguns momentos é 

transformada em uma possibilidade de resistência, contra os mandatos do Capital.  

Como consequência desses posicionamentos, alguns movimentos sociais 

aparecem e são tratados nas pesquisas. Identificam-se movimentos iniciados nas 

áreas litorâneas, primeiro alvo das ações do turismo, movimentos indígenas, vistos 

como “produto” potencial para a captação de novos fluxos, entre outras tipologias. 

A partir disso, são levantadas questões que tratam da perspectiva dos 

residentes, dos impactos negativos gerados, por meio dos conflitos no momento de 

produzir espaços voltados ao turismo, questões sobre a coletividade, cidadania, 

entre outras, são colocadas em pauta e ajudam no debate a respeito do conflito de 

interesses globais e locais. 

Diante do exposto, chega-se o momento de destacar o papel que a noção de 

totalidade traz para os estudos analisados. É bem verdade que em alguns casos, a 

noção de totalidade não é compatível com a ideia que Santos (2009) traz na sua 

Teoria do Espaço geográfico, e por isso leva o debate e as proposições feitas pelas 

pesquisas para um viés pontual e específico, sem relações mais amplas, fator que 

acaba restringindo o escopo do debate. 

Mas em sua maior parte, a totalidade é vista por esses estudos como um 

elemento imprescindível para poder explicar todas as múltiplas ocorrências que 

agem sob o Espaço geográfico, motivadas pelo apelo turístico. O ambiente 

majoritário identificado revela uma totalidade capaz de “costurar” todos os 

elementos, relações, noções e entendimentos, em um mesmo tecido espacial, 

permitindo, a partir disso, a efetivação das análises. 

Por todos os processos, sejam eles naturais ou sociais, os estudos que 

utilizaram da Teoria do Espaço geográfico colocaram a totalidade como o 

denominador comum que torna viável suas explicações. 
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Assim, questões que tratam da complexidade, do holismo, de interação, troca, 

movimento, elementos, sistemas, multiplicidade, modificações, coexistências de 

fenômenos, análises das partes, do todo, e de unidades complexas, estão presentes 

nas referidas pesquisas, encaminhando a aplicação do conceito de totalidade no 

Espaço geográfico, como proposto por Santos (2009). 

Ocupando a segunda posição, com 12,24% de representação nas pesquisas 

analisadas, tem-se a Teoria dos lugares centrais, de autoria de Walter Christäller 

(1969-1983), que foi proposta por volta da década de 1930.  

Mesmo não sendo o foco desta pesquisa, e a critério de informação, sabe-se 

que a referida teoria busca explicar como ocorre a distribuição de determinados 

lugares no espaço, elencando lugares centrais (centros urbanos), que 

hierarquicamente (em face da quantidade e diversidade de bens e serviços que 

dispõem) mantêm relações com uma determinada área de alcance.  

Associa-se o uso dessa teoria nos estudos, como consequência do 

tratamento de questões relacionadas ao efeito multiplicador inerente ao turismo, que 

impulsiona a atividade por diversos níveis mercadológicos, e a partir disso, induz a 

determinação e a estruturação de destinos centrais, destinos de passagem, destinos 

de ligação (pautando-se nas funcionalidades principais).  

É permitido destacar as questões sobre a região (segundo conceito mais 

representativo das pesquisas analisadas), que tratam sobre os processos de 

regionalização, os quais estabeleceram hierarquias e centralidades, instituindo polos 

de captação de fluxos turísticos, assim como redes de apoio e distribuição entre as 

determinadas paisagens para uso turístico. 

Na terceira posição, com 8,16% das pesquisas analisadas, apresenta-se a 

Teoria dos circuitos da economia urbana (criada na década de 1970), entendida 

como uma teoria auxiliar e complementar à Teoria do Espaço geográfico de Milton 

Santos. As questões que marcam essa teoria centralizam-se no viés da 

urbanização, via seletividade dos espaços. 

É em torno da necessidade do consumo que se pontua a otimização da 

economia e a organização do espaço. O fato de se dedicar aos estudos das cidades 

dos países subdesenvolvidos pode, de algum modo, ter influenciado o uso dessa 

teoria nas produções analisadas. 



P á g i n a  | 282 

 
 

O consumo, mais uma vez aparece como elemento direcionador para as 

questões postas em torno do turismo. Aqui é permitido identificar pesquisas que 

analisam o turismo, por meio dos dois circuitos, apontando um circuito superior 

composto por redes internacionais de hotéis, empresas aéreas, multinacionais, 

organismos mundiais, entre outros componentes. Em contraponto, apresenta-se 

também um circuito inferior, formado por pequenos artesãos e autônomos, 

trabalhadores do turismo, empresas familiares de alcance local. 

Também é possível constatar o uso da “Teoria” do Espaço turístico, 

apresentando 6,12% do empírico avaliado. Enfatiza-se, que a primeira forma de 

observar o fenômeno do turismo é pela sua necessidade de organização, ou seja, 

pela demanda por um espaço próprio, delimitado. Com isso, nota-se a atividade do 

turismo induzindo e solicitando, de forma cada vez mais ágil, a composição de um 

espaço específico chamado de turístico. 

Com base nisso, os estudos direcionam-se para a distribuição da atividade 

turística pelo espaço, para a produção e a articulação espacial do sistema turístico 

com o sistema local.  

Abre-se lugar para o entendimento do espaço como um substrato pelo qual o 

turismo se reproduz. O espaço turístico cogita interações do homem com viagens e 

estruturas imprescindíveis para as mesmas, e, por isso, apresenta a concatenação 

dessas mesmas formas, funções, estruturas e processos, em diversas escalas.  

Observa-se o debate sobre o turismo, caminhando para a forma como ele se 

apropria do espaço, transformando-o em mercadoria e territorialmente dividindo-o 

para servir ao capital. Por conta disso, recorda-se que o espaço turístico é elencado 

como a categoria principal de análise da chamada “Geografia do turismo” e os seus 

estudos se apresentam por meio de um caráter interdisciplinar. 

Mesmo diante das análises, é importante pontuar que, mesmo com a “Teoria” 

do espaço turístico sendo identificada em alguns trabalhos, como suporte 

metodológico, entende-se que ela não se configura como uma teoria, uma vez que 

reflete uma base lógica originada da Teoria do Espaço geográfico, de Milton Santos, 

e a própria autora não a reconhece como uma teoria.   

Mediadas por peculiaridades do meio físico natural, encontram-se empatadas 

com 2,04% a Teoria do Geossistema e a Teoria dos refúgios. A Teoria do 

Geossistema, mesmo formulada por Viktor Borisovich Sochava (1905-1978), só foi 
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difundida em 1968, pela escola francesa, na pessoa de Georges Bertrand, e visa 

aplicar a Teoria geral dos sistemas, em uma perspectiva limitada de análise da 

superfície terrestre e de suas paisagens naturais. 

Nota-se um tratamento do recorte do espaço terrestre, composto de 

elementos naturais que se articulam por meio de conexões sistêmicas entre si, 

resultando em uma integridade, enfatizando que seu surgimento é ratificado pela 

necessidade da Geografia lidar com a questão da interdisciplinaridade, da síntese e 

de uma abordagem multiescalar. 

Já a Teoria dos refúgios explica a biodiversidade dos lugares, em face das 

consequências do pós-fomento da atividade do turismo nessas localidades. 

Apresentam-se paisagens naturais altamente modificadas pela prática do turismo, 

causando um isolamento geográfico como resposta ao procedimento evolutivo pelo 

qual as espécies vivas se constituem, revelando, mais uma vez aqui, pesquisas que 

tratam do alinhamento entre o uso da teoria e o conceito de Paisagem nas 

produções analisadas. 

De posse das relações identificadas, é possível perceber a presença de 

inúmeros elementos, noções e ideias circulando, e comprovando a efetiva 

articulação dos subsídios, visando compor de forma lógica e teórica, o entendimento 

das questões problematizadas pelas pesquisas. 

Também é possível chamar a atenção para o papel que a Teoria do Espaço 

geográfico assume nessas análises, possibilitando em meio a uma grande variação 

de ideias e problemáticas, uma leitura coerente do espaço geográfico em toda sua 

amplitude. 

Como saldo da identificação de teorias geográficas identificadas nas 

pesquisas que compõem a amostra deste estudo de tese, é possível verificar um 

direcionamento do empenho teórico-analítico para questões que tratam de 

elementos naturais e/ou físicos (recursos e paisagens naturais), assim como de 

desdobramentos econômicos (geração de renda, promoção de empregos, 

dinamização dos cofres públicos em diversos âmbitos, busca por alternativas de 

fomento, competitividade), de planejamento (papel do Estado, Políticas públicas, 

Gestão pública, Parceria público-privada, Impactos de diversas ordens), de 

desenvolvimento (Governança, Movimentos sociais, agentes de desenvolvimento, 

perspectiva local), entre outras questões, que se espacializam sob um pano de 
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fundo da totalidade, que se apresenta como o item aglutinador de todas as diversas 

articulações, permitindo alinhamento teórico. E o turismo, participante dessa 

dinâmica, passa a interferir e gerar distintos desdobramentos, por todas as 

interfaces ora mencionadas.  

Observa-se ainda que essas questões estão associadas, em sua maior parte, 

de forma sistêmica, verificando o rebatimento de uma interface sobre outra. Em 

outros casos, identificam-se pesquisadores que decidem trabalhar a partir de certo 

isolacionismo na forma de articular-se com perspectivas de análise mais 

aprofundadas e relacionais, e acabam fragilizando as análises a posteriori, uma vez 

que é justamente a partir desse relacionamento com a ideia de totalidade e outras 

questões sistêmicas, que se é permitido alcançar soluções que respondem de forma 

coerente às problematizações levantadas na fase inicial das pesquisas. 

Sequencialmente, expõem-se as Teorias não geográficas e/ou de outras 

áreas científicas, que mais foram utilizadas pelo conteúdo empírico analisado. De 

igual modo, diante de uma variedade de teorias que foram localizadas, elencam-se 

para esta abordagem, as que foram empregadas em maior expressão e/ou as que 

representam conectividades com os alinhamentos que já vêm sendo traçados por 

esta tese.  

Informa-se também que as Teorias não geográficas foram subdivididas em 

dois grupos, devido à identificação de aspectos distintos, que as ordenam em grupo, 

diferenciando-as por duas perspectivas. A partir disso, temos no grupo A, que está 

exposto na Figura 17, as teorias que direcionam seus esforços para campos de 

análises de escopos mais abrangentes e, por isso, relacionais, levando o 

pesquisador e a própria pesquisa, para um nível mais espesso de conexões e 

desdobramentos. 
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Figura 17: Teorias Não Geográficas – Grupo A 

 
                  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Do grupo de Teorias não geográficas expresso na Figura 17, é possível 

destacar a Teoria Geral dos Sistemas e as Teorias do Desenvolvimento, em 

diferentes escalas e aspectos, qualificando-as como teorias que direcionam grande 

parte das pesquisas analisadas. Nesta exposição, ainda será acrescentada a 

funcionalidade empregada pela Teoria da complexidade de Edgar Morin, no 

momento de se pesquisar sobre a atividade turística pelo viés geográfico, no Brasil.  

Sabe-se que a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) surgiu por meio dos 

trabalhos do biólogo austríaco Ludwing Von Bertalanffy, entre os anos de 1950 e 

1968. Essa teoria nasce com a missão de entender a natureza por meio de seus 

sistemas e pela concatenação de suas partes, avançando na busca por sinergias 

entre os elementos naturais, que estão presentes em espaços distintos, regidos por 

leis específicas, sempre visando criar condições de aplicação e relação com o dado 

empírico.  

Desse modo, é possível apontar um sistema como sendo a inter-relação de 

elementos e componentes distintos. Parte-se do princípio de que inexiste sistema 

isolado, ele sempre está conectado, enquanto parte de um todo, sendo base ampla 

para suas partes, ao mesmo tempo em que se torna elemento de composição para 



P á g i n a  | 286 

 
 

outro sistema de alcance mais geral, levando as relações para um expressivo grau 

de conexões, dentro de um contexto.  

Entende-se que as partes de um sistema estão ligadas, e esse fato 

caracteriza sua integridade. É importante entender ainda que as relações das partes 

ocorrem de forma ordenada e desordenada.  

O que dota a TGS de significância é a demanda de avaliação de um 

determinado elemento como um todo, e não somente pelas partes que o compõem. 

Desse modo, surgem inúmeras variáveis possíveis (externas e/ou internas ao 

sistema), que interferem no processo de constituição do próprio elemento.  

Originalmente, a análise da TGS foi direcionada aos sistemas vivos 

(indivíduos ou organizações), vistos como sistemas abertos, de sucessiva troca de 

matéria, energia e informação com o ambiente.  

Mas, chama-se atenção que a TGS passa a ressignificar os fenômenos, por 

meio de uma abordagem geral, possibilitando a relação entre assuntos de natureza 

completamente diversa, fato que lhe certifica, cientificamente, como uma teoria 

capaz de gerar suporte metódico para outras áreas científicas, sendo possível 

pontuar aqui uma aproximação entre as ciências naturais com as ciências humanas. 

A administração foi uma das pioneiras no uso da TGS como possibilidade eficiente 

de analisar suas questões.   

Todo esse cenário foi tomando proporções maiores com o decorrer do tempo, 

fazendo com que mais recentemente o uso da cibernética e da tecnologia da 

informação de empresas, aderisse também a essa plataforma de análise. Nota-se 

que ao fomentar linhas de raciocínio que unificam e perpassam distintas interfaces 

das diferenciadas ciências, sinaliza-se para a ideia de unidade da ciência, podendo 

estimular uma integração na forma de se educar cientificamente. 

Por meio dessas questões expressas, entende-se que o expressivo uso da 

TGS pelos trabalhos geográficos que estudam o turismo no Brasil, se dá em função 

de algumas questões principais. Inicialmente, reconhece-se a ideia de totalidade, de 

todo, de integração, de comunicação entre partes, de relação e de composições 

novas (totalizações), todas essas questões estão presentes na estruturação da 

Teoria geral dos sistemas. A própria conceitualização de Espaço geográfico é 

empregada fazendo referência à espacialização de sistemas de objetos e ações. 
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Assim, entende-se um encaminhamento lógico do pensamento geográfico 

com as ideias inerentes à referida teoria. Principalmente quando se busca estudar 

uma atividade como é o caso do turismo, que é repleto de elementos e de conexões 

múltiplas que levam à perspectiva de análise para um patamar relacional expressivo. 

Por essa razão, justifica-se a busca por uma teoria capaz de comunicar esses 

diferentes elementos, e adequar-se ao efeito multiplicador presente na atividade 

turística. 

A TGS possibilitou o entendimento e a análise do turismo pelas pesquisas, 

como uma atividade que gera múltiplos desdobramentos, que se relaciona e, por 

isso, impacta em diferentes conjunturas (turistas, visitantes, países emissores, 

países receptivos, Estado, Mercado, entre outros tantos agentes e/ou componentes), 

e que por isso solicita uma análise que integralize todos esses dados, sob uma base 

capaz de expressar a forma como as conexões ocorrem, assim como os efeitos que 

elas provocam.  

É bem verdade que é possível verificar a maior aplicabilidade dessa teoria 

nos estudos geográficos sobre o turismo que tratam de temas ambientais, como 

impactos negativos com relação ao uso e mercantilização de paisagens naturais 

(praias, dunas, lagoas, serras, corais, animais), buscando delimitar a capacidade de 

carga para visitação de áreas de proteção ambiental (APA‟s), de Parques ecológicos 

e de reservas naturais importantes. 

Destacam-se também questões que tratam do direito ambiental, de 

zoneamentos ecoturísticos, ordenamento de trilhas e outras inúmeras ações que 

verticalizam com o conceito de sustentabilidade e expõem a ideia de inter-relação, 

conjunto, sinergia e retroalimentação, elementos básicos da TGS.  

 Identifica-se uma ideia de mercado, mercantilização, competitividade muito 

presente nas análises que acabam solicitando a TGS para expor os equívocos e 

limites postos à forma como o turismo está sendo fomentado no Brasil. 

Em face de uma conjuntura repleta de elementos distintos, dotados de ações 

múltiplas e relacionais, é que, ao prosseguir com as análises, permite-se apontar a 

utilização da Teoria da complexidade de Edgar Morin, mesmo que em menor 

expressão quando comparado à TGS, para se falar sobre turismo, por meio de um 

discurso geográfico.  
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Diante de um cenário tão múltiplo e diverso, isto é, marcado por distintas  

realidades, ações, relações, desdobramentos e impactos, a ideia de complexidade 

logo é solicitada a fim de gerar um nexo no momento de compactar um argumento 

coerente a respeito do turismo. É nesse sentido que a Teoria da complexidade 

passa a associar-se aos estudos que compõem a amostra desta tese.  

Por complexidade, entende-se o resultado da mistura de ordem e desordem, 

como nos fala o próprio Edgar Morin (2011). Aqui, mais uma vez, nota-se a noção 

sistêmica. É possível, ainda, apontar um viés interdisciplinar para as questões que 

tratam da complexidade, no momento de se estudar os sistemas espacializados em 

redes, repletos de enredamento. 

A proposta que a complexidade transmite independentemente da área de 

aplicação, é a demanda por uma abordagem paradigmática diferente do 

reducionismo que vem interferindo nas investigações científicas. Ao se afastar dessa 

compressão, permite-se certo estímulo à criatividade, face ao caos de informações. 

Em meio a esta sucinta explanação, pontuam-se as questões que aproximam 

este arcabouço teórico das análises geográficas feitas a respeito do turismo, pelas 

pesquisas (teses e dissertações) no contexto dos Programas brasileiros de Pós-

graduação em Geografia. 

É notória certa sobreposição de ideias a respeito da diversidade contida na 

prática do turismo, com a composição de sistemas diversificados, de alta sinergia e 

troca de informações, resultando em um quadro complexo de informações 

interdisciplinares, que ora apresenta certo molde, ora leva o entendimento para 

conexões amplas, recorrendo a elementos de ciências distintas, ao mesmo tempo 

em que acena para a busca de uma totalidade lógica, expressa por sistemas 

conectados. 

Nos estudos analisados, identificam-se questões que abordam a 

complexidade presente no lugar turistificado, ou seja, após a chegada dos sistemas 

de todas as ordens, impulsionados pela promoção do turismo. Além disso, 

apresenta-se a ambígua relação entre as perspectivas locais e globais, o tratamento 

das diversas redes técnicas que dão suporte ao turismo, a relação entre os 

elementos do espaço turístico, entre outras questões. 

Para finalizar a discussão sobre as teorias não geográficas que deram 

suporte às análises dos estudos geográficos sobre a temática do turismo, é possível 



P á g i n a  | 289 

 
 

destacar as teorias pautadas no desenvolvimento, sob perspectivas e escalas 

diferentes. 

Ao meditar sobre desenvolvimento, sabe-se do seu significado exposto nos 

dicionários como uma ação ou efeito de desenvolver, gerando uma ideia partilhada 

de avanço, melhoria, evolução, entre tantos outros predicados. 

De modo similar, quando se cita o uso de teorias do desenvolvimento, abre-se 

um leque de possibilidades de análise, que direcionam para diferentes pontos de 

vista, sempre relacionando com a área científica associada às devidas questões 

levantadas.  

A partir disso, têm-se as modalidades de desenvolvimento embrionário, 

psicossocial, organizacional, humano, social, urbano, econômico, regional, local, 

sustentável, entre uma infinidade de cenários. Tal peculiaridade resulta num enclave 

no momento de definir um conceito fechado e único que comporte toda a sua 

significância, singularidade que sempre coloca o conceito de desenvolvimento nos 

círculos de debate. 

Para os estudos analisados nesta amostra, é possível pontuar a ideia de 

desenvolvimento atrelada com questões socioespaciais, regionais, locais, turísticas, 

desiguais e sustentáveis, e por essa razão, a opção de agrupá-las mesmo 

reconhecendo que suas áreas de atuação não são idênticas. 

Ao agrupá-las, tornou-se possível, didaticamente, compreender sob quais 

perspectivas os estudos abordaram a teorias que foram constituídas com base na 

ideia de desenvolvimento. 

Dentre elas, identifica-se a teoria do desenvolvimento sustentável, empregada 

no ano de 1987, por meio do Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão 

Mundial sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, associado à Assembleia das 

Nações Unidades desde 1983, e uma breve nuance da proposta de 

desenvolvimento desigual de León Trotsky, do início do século XX.  

Para além dessa proposta, é possível encontrar referências, ideias e 

postulados defendidos pelo escritor e economista Amartya Kumar Sen (1993), que 

dedicou seu tempo ao fomento de uma teoria de desenvolvimento associando ao 

sentido de liberdade de indivíduos e grupos sociais, que caminha em um sentido 

contrário ao da perspectiva que associa o desenvolvimento com o fenômeno do 

crescimento econômico. 
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Mesmo em face deste esforço de Sen, ainda é possível verificar algumas 

proposições utilizadas nas pesquisas que encaminham suas análises para uma 

noção de desenvolvimento muito inerente ao crescimento econômico, expressando-

os com expressiva analogia. 

O uso da proposta de desenvolvimento sustentável, nos estudos analisados, 

também se aproxima da ideia de sistemas, uma vez que a noção principal desse 

viés de desenvolvimento, proposto em 1987 pelo Relatório Brundtland, via Comissão 

Mundial sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, apresenta um esquema que 

entrelaça perspectivas sociais, econômicas e ecológicas, em direção à formalização 

de um ponto de equilíbrio e de uma conduta que permitirá o desenvolvimento 

responsável. 

Foi por meio dessa relação que surgiu o usual conceito de desenvolvimento 

sustentável, como uma busca de satisfação das necessidades atuais, sem 

comprometer a satisfação de gerações futuras. Pregando o uso racional de recursos 

naturais, a preservação de habitats e de espécies distintas, o referido conceito 

acabou sendo demasiadamente utilizado, o que acarretou, em alguns momentos, 

certa superficialidade de análises. 

Sua referência nos estudos continua sendo representativa, na medida em que 

é possível determinar os expressivos impactos negativos que a atividade do turismo 

provoca, especialmente sobre os recursos naturais, quando direcionada sob a ótica 

do Mercado.  

Reconhece-se que o turismo no Brasil está pautado, mesmo com todas as 

tentativas de especialização, na demanda por áreas naturais, sendo as paisagens 

diversas responsáveis pelo interesse, motivação e visitação turística. Em alguns 

momentos, observa-se o contrassenso do uso não responsável desses recursos, 

mesmo reconhecendo-os como prioritários para a promoção da atividade turística. 

Por conta disso, destacam-se questões sobre o litoral, o espaço rural, o 

desenvolvimento em perspectiva local e regional, que passam a receber atenção e 

resguardo das proposições da teoria do desenvolvimento sustentável.  

Em alguns casos, nota-se também que, devido o turismo ser tão associado a 

uma atividade produtiva, observa-se uma crítica que se pauta na impossibilidade de 

uso de um parâmetro sustentável quando se trata das atividades turísticas, uma vez 
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que a práxis da atividade turística é guiada por parâmetros puramente capitalistas, 

impossibilitando o alcance de um parâmetro sustentável consistente. 

Já quando se pensa em uma proposta de desenvolvimento mais horizontal, 

nota-se a teoria de desenvolvimento empreendida por Sen afastar-se dos 

parâmetros puramente econômicos, crescimento de PIB e de indicadores 

econômicos diversos, para ampliar o campo de alcance que a ideia de 

desenvolvimento deve ter. 

A referida teoria traz para a discussão dos trabalhos, a ideia de 

desenvolvimento como sendo um processo de ampliação das liberdades reais que 

os sujeitos desfrutam. Para essa abordagem, a liberdade apresenta um papel 

constitutivo e instrumental para o alcance do desenvolvimento.  

Somente por meio da efetiva realização dessas liberdades é que se alcança 

um nível aceitável de desenvolvimento, e o crescimento econômico é visto como 

uma ferramenta de suporte, e não como pedra angular da estruturação do 

desenvolvimento. Parte desses fundamentos está contida na obra de Amartya Sen, 

intitulada de Desenvolvimento como liberdade, traduzida no Brasil no ano 2000. 

Nos estudos aqui analisados, a referida teoria sustenta questões que tratam 

das inúmeras verticalidades que compõem a espacialização do turismo no Brasil. 

Aponta casos em que moradores locais e suas demandas são segregados e 

impedidos de buscar um desenvolvimento pleno, uma vez que suas liberdades 

(políticas, de expressão, de evitar privações) são negadas pelas ações dos agentes 

hegemônicos (Mercado e Estado), que são expressas por meio de políticas públicas, 

planos de turismo, planejamento e gestão, que direcionam o desenvolvimento 

atrelado ao turismo para o benefício de poucos, vetando a ampliação de liberdades, 

que a referida teoria faz referência. 

Ainda encontram-se questões que tratam de tensões e conflitos sob a forma 

de reorganização espacial, de forma principal, das áreas litorâneas. Enfatiza-se, de 

igual modo, questões urbanas que são reflexos desse crivo participativo das 

benesses do turismo, com destaque para sérios problemas com a criminalidade, a 

prostituição, as drogas, entre outros, que afligem as localidades turísticas. 

Alinhada com essa ideia, em alguns casos, também foi possível identificar a 

menção à proposta da teoria do desenvolvimento desigual e combinado, de autoria 

de León Trotsky, que se fundamenta na tentativa de abarcar todas as contradições 
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socioeconômicas percebidas nos países que detêm o capital e os que são 

subjugados aos primeiros. 

O caráter dessa teoria é mais enfático para com as desigualdades cometidas 

em prol do crescimento econômico. Ela exprime as diferentes porções no 

crescimento da vida social e na associação com fatores desenvolvidos pelo 

processo histórico de forma desigual, contraditório e repleto de peculiaridades. 

A teoria chama a atenção para os avanços e atrasos que formatam o 

desenvolvimento econômico, sendo utilizada para sinalizar uma proposta de estudo 

do turismo que relacione simultaneamente os representativos quesitos econômicos 

(geração de divisas, criação de postos de trabalho, dinamização das economias 

locais) com os aspectos sociais (distribuição da renda, capacitação e formação 

profissional, incentivos ao empreendedorismo, cooperativismo, entre outras 

questões).  

Então, questões entre visitantes, Mercado, Estado e moradores locais, são 

levantadas, embasadas nas análises dos processos que ocorrem em torno deles, 

buscando compreender o papel de cada um, diante das inúmeras relações 

existentes entre eles. 

Por tudo isso, a ideia defendida pela Teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado, se empenha em uma análise crítica no que se refere ao 

desenvolvimento turístico e o lugar que ele ocupa diante do processo histórico de 

produção do espaço, por todas as escalas (local, municipal, estadual, regional, 

nacional e mundial). 

E desse posicionamento, também surgem novas questões que levam a 

problemática para um viés de desenvolvimento local (tratando das questões dos 

costumes, identidade, patrimônio cultural, global versus local) e regional 

(descentralização de ações, agrupamento por características e potencialidades 

similares, otimização de economias regionais entre outros).  

Ainda é preciso esclarecer que a Teoria da Produção do Espaço de Henri 

Lèfebvre, mesmo sendo indicada em alguns trabalhos analisados, como uma teoria 

não geográfica, apresenta uma expressiva ligação e base lógica com a ciência 

geográfica, a ponto de influenciar linhas de pesquisa e estudos nos Programas de 

Pós-graduação em Geografia no Brasil.  
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Sabendo desta ressalva, na Figura 18, é permitido identificar outro grupo de 

teorias não geográficas, que verticalizam suas explicações para aspectos mais 

particulares, em grande parte, relacionados com questões de mercado, atestando o 

entendimento do turismo como um produto de venda, problematizando as fases de 

produção, distribuição e consumo.  

 

Figura 18: Teorias Não Geográficas – Grupo B 

 
                  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Dentre as teorias identificadas, cabe evidenciar a Teoria da crítica da estética 

da mercadoria (Haug), a Teoria do Ciclo de Vida das destinações turísticas (Butler) e 

a Teoria da Motivação de Maslow.  

A teoria da crítica da estética da mercadoria, de autoria de Wolfgang F. Haug 

trata-se de uma contribuição sociológica de 1971 que visa debater o impacto e a 

presença dos processos de produção e reprodução do sistema capitalista, em 

função da criação e do consumo intelectual e estético.  

Descreve a forma como o objeto funciona, assim como as condições, 

possibilidades e desdobramentos históricos. Traz a questão da manipulação do 

mercado e da propaganda, com ênfase para o jogo dialético entre a produção e 

difusão de mercadorias e a necessidade dos sujeitos.  
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Nas pesquisas analisadas, é recorrente a ideia que pauta-se na construção 

da imagem das cidades, lugares e países, quando se pensa na venda do turismo, 

fator que acaba mercantilizando boa parte das relações que envolvem os trâmites da 

atividade. 

Com isso, percebe-se a intenção de delimitar algo peculiar ou característico 

de cada lugar, e, a partir de então, passar a simular uma necessidade de consumo 

que possa ser alienada, gerando divisas. Indica uma série de impactos e 

disparidades sobre os elementos naturais e no cotidiano, habilitando-os como focos 

de estudo também. 

Atrelada a essa perspectiva, tem-se a Teoria do ciclo de vida das destinações 

turísticas da década de 1980, empreendida por Butler. Trata-se de uma 

possibilidade de abordagem, com enfoque no destino turístico, por meio do 

levantamento das principais fases de desenvolvimento, sendo a primeira fase a 

exploração, seguida da fase do envolvimento e da fase do desenvolvimento, que são 

acompanhadas pelas fases de consolidação e estagnação. 

Todo o exposto deixa evidente que o destino turístico é visto como um 

produto que, ao se expor para a venda, conhece e passa por fases estruturais 

diferenciadas que configuram seu ciclo de vida. 

Isso faz surgir questões que consideram o turismo como atividade 

dinamizadora, incentivando sua inserção nas localidades, ao mesmo tempo em que 

se monitoram suas ações locais, influenciadas por fatores externos e internos, com o 

objetivo de evitar a fase de estagnação citada pela referida teoria. Nota-se por meio 

da Embratur, o tratamento de questões da promoção turística internacional do Brasil. 

Ao falar sobre teorias que tratam das perspectivas de produção e venda, 

destaca-se a Teoria da motivação de Maslow, que já abarca um processo subjetivo 

por trás da atitude do consumo. 

O autor dessa teoria estuda a motivação dos sujeitos, considerando a 

necessidade como uma demonstração natural que desperta uma tendência pela 

busca, realização e procura. Maslow menciona o procedimento motivacional, 

mediado pelas necessidades humanas, sendo a motivação o resultado dos 

estímulos que agem com força sobre os indivíduos, levando-os à ação.  

Pensando assim, para que haja ação ou reação, antes é preciso que ocorra 

um estímulo, e esse entendimento nos dá ideia de um ciclo de motivações que 
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quando não se efetiva, provoca a frustração dos sujeitos, que podem assumir 

posturas diferentes. 

Nessa teoria, as necessidades estão hierarquizadas, revelando uma escala 

de valores. Desse modo, quando o indivíduo consegue realizar uma necessidade, 

imediatamente aparece outra para substituí-la, estimulando a busca por satisfação. 

O reconhecimento pessoal e o status só efetivam-se quando suas necessidades 

básicas estiverem satisfeitas. 

As principais motivações são: Fisiológicas (sobrevivência, alimento, água, 

oxigênio, sono), de Segurança (proteção contra ameaças e privações), Sociais 

(convívio social, amizade, afeto, amor), de Estima: (sentimentos de autoconfiança, 

utilidade; e Autorrealização: Momento de explorar as suas potencialidades). 

E, ao pensar nessa dimensão das motivações, as pesquisas analisadas 

inserem o turismo, o lazer, a recreação como novas propostas, sempre ligadas ao 

turismo litorâneo na sua maior parte, e em alguns casos, associam-se a atividade 

turística com a educação, a fim de legitimar o esforço em considerar o turismo, 

enquanto um processo de relaxamento, tempo de revigoramento pós-trabalho e 

lazer, revestindo-o de perspectivas e necessidades.  

Em se tratando desse cenário que abarca as teorias utilizadas pelas 

pesquisas geográficas quando estudam o turismo, é possível mencionar algumas 

impressões, informações e limites para as análises empreendidas. 

De início, é permitido pontuar que alguns trabalhos sequer dispõem de teorias 

para dar sustentação ao conhecimento que promovem, fator que fragiliza as 

conclusões emitidas. 

Em outros casos, alguns trabalhos apresentam mais de uma teoria, deixando 

explícita certa confusão do autor no momento da argumentação, sendo possível 

notar sobreposições sem firmar conexões necessárias, gerando com isso análises 

frágeis.  

Outro ponto que dificultou a análise em alguns trabalhos, foi o fato de 

algumas pesquisas confundirem Teoria com ferramenta metodológica, 

demonstrando falta de preparo e afetando o alinhamento científico de algumas 

propostas. 

Ilustra-se esse caso de falhas na estruturação do trabalho científico, 

destacando que em algumas situações, o uso da cartografia é tido como o único 
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suporte para as análises. Assim, a referida pesquisa acaba firmando suas 

explicações e contribuições em torno de um procedimento e não de uma abordagem 

analítica. 

Também foram identificadas situações em que as pesquisas, mesmo não 

fazendo uso da Teoria do Espaço geográfico de Milton Santos, mencionam por 

vezes os seus elementos, fazendo referência à necessidade de entender a 

totalidade, o meio técnico-científico-informacional, as redes, sinalizando 

direcionamentos ligados à composição da referida teoria, já sinalizando, de certo 

modo, para uma postura interdisciplinar das pesquisas geográficas quando tratam 

do turismo. 

Por fim, nota-se certa aproximação e alinhamento do quantitativo do uso do 

conceito de Paisagem com as teorias que variam entre a proposta da Teoria do 

espaço geográfico (relação de materialidades e deslocamentos), da Teoria geral dos 

sistemas (ambientais naturais e impactos de todas as ordens), e de Teorias de 

desenvolvimento em diferentes escalas (geração de emprego, renda, identidade, 

empoderamento, descentralização, redes).  

Observa-se que o trato conceitual da paisagem levou ao uso de teorias 

naturais e sistemáticas, que se envolvem na forma como os arranjos espaciais estão 

dispostos, motivados pela lógica do turismo, que apresenta questões sobre 

conectividade, complexidade e sistemas múltiplos, o que possibilitou um debate de 

variadas temáticas. Observa-se que a própria essência do turismo solicita essa 

perspectiva interdisciplinar como regra de análise, uma vez que se evita analisá-lo 

de forma pontual, para não perder parte de suas significâncias. 

 

5.4 O emprego do método científico nas pesquisas vinculadas aos Programas 

brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia que abordam a 

temática do turismo 

  

Já tendo dedicado um significativo empenho, ao considerar as teorias e os 

conceitos abordados pelas pesquisas (teses e dissertações) dos Programas 

brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia, chega-se, por fim, ao 

debate sobre o uso dos métodos de abordagem por estas pesquisas, os quais 



P á g i n a  | 297 

 
 

fornecem uma base argumentativa, possibilitando que os referidos autores explanem 

suas apreciações. 

Observa-se que, tanto os conceitos quanto as teorias, e agora, os métodos de 

abordagem, também conhecidos como métodos de interpretação, estabelecem entre 

si uma relação inerente à própria problematização levantada por cada pesquisa, 

pontuando mais uma vez sobre o necessário alinhamento que deve existir entre 

esses componentes, a fim de que os estudos científicos sigam um certo rigor que 

lhes é necessário. 

Identifica-se, ainda, como demanda específica para o método de abordagem, 

a composição de uma base interpretativa que fornece coerência por todo processo 

de seleção e uso dos conceitos, teorias, categorias de análise e dos métodos de 

procedimento e/ou de investigação (ferramentas técnico-metodológicas).  

Relacionado a isso, depreende-se que o método estabelece um 

direcionamento científico para a explicação de cada autor, elevando com isso o grau 

de complexidade para além das regras técnicas, que são igualmente necessárias, 

mas que, hierarquicamente, dependem do ordenamento lógico do método de 

abordagem, que articula o empírico com a ciência (SPOSITO, 2004). 

Por essa razão, reconhece-se que o estudo dos métodos de abordagem 

demandou maior atenção, uma vez que geralmente o posicionamento argumentativo 

e lógico característico de cada método, e utilizado pelos autores das pesquisas, 

encontra-se nas entrelinhas dos conteúdos, demandando uma leitura mais 

cuidadosa.  

Informa-se que quando não foi possível identificar com nitidez o método 

utilizado, buscou-se elementos representativos de cada um deles, a fim de entender 

sob qual lógica o trabalho analisado foi construído.  

Sabendo disso, realizou-se a leitura de cada pesquisa (teses e dissertações) 

que compõe a amostra desta tese, na busca por identificar certa relevância no 

emprego de algum dos três métodos de abordagem considerados no referencial 

teórico deste trabalho, a saber: Método Hipotético-dedutivo, Método 

Fenomenológico e Método Dialético. 

Ainda é possível informar que a argumentação lógica e o posicionamento que 

expressa o método de abordagem ao qual os autores estão vinculados, foram 

identificados, na Introdução ou nas Considerações finais de cada pesquisa. Mesmo 
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assim, é possível informar que a maioria dos trabalhos não faz referência 

(elementos, conceitos, teorias) sequer ao uso de algum método de abordagem. No 

Gráfico 10, tem-se a quantificação de cada um dos métodos, considerando sua 

utilização por parte dos estudos geográficos sobre a temática do turismo. 

 

Gráfico 10: Levantamento dos Métodos de Abordagem da amostra analisada 

             
            Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Diante dos dados expostos, percebe-se a liderança do método dialético, no 

momento em que as pesquisas geográficas (teses e dissertações), no contexto dos 

Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia, verticalizam 

seus esforços para debater sobre o turismo.   

Observa-se que o método dialético norteia de forma significativa, 35 das 

pesquisas geográficas analisadas, aproximadamente 71,42% do empírico que 

compõe a amostra deste estudo. Informa-se, de forma complementar, que desse 

montante, 24 destas pesquisas, são dissertações e 11, teses geográficas.  

Nas linhas que seguem, estão expostos alguns apontamentos importantes 

que retratam essa conjuntura identificada.  

Entende-se que esse resultado é desdobramento direto da compreensão 

majoritária que se tem sobre a atividade do turismo no Brasil. Reconhece-se que 

para uma expressiva parte dos pesquisadores (geógrafos ou não), o turismo é visto 

como uma atividade econômico-produtiva, fato que o insere num contexto 

conflituoso, uma vez que o turismo é considerado como um importante vetor que 

aperfeiçoa a produção e a reprodução do capital no mundo moderno. Todo esse 
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processo abarca a crítica que é direcionada para o sistema capitalista, direciona-a 

para o estudo do turismo. 

Nitidamente, percebe-se, diante do cenário em que o turismo está inserido, o 

constante conflito entre explicações e direcionamentos, impostos como verdades, e 

os seus respectivos indeferimentos, sobretudo sociais.  

Nos trabalhos analisados, essa é uma marca significativa, que evidencia a 

tríade dialética à qual Popper (1982) faz menção, a saber: tese, antítese e síntese, 

que se metamorfoseia em um novo ciclo dialético, incitando a confrontação antes de 

validar qualquer conhecimento. 

Nas pesquisas avaliadas, é comum encontrar questões formuladas 

considerando as oposições, impulsionadas pelas alterações que o turismo promove 

no espaço, por meio da produção do capital, apontando subsídios a partir da 

urbanização, da transformação socioespacial, da produção e reprodução do espaço, 

da fragmentação espacial e do ordenamento territorial.  

Por esses processos serem direcionados por uma ordem capitalista, eles 

acabam gerando uma série de articulações e territorialidades que impulsionam 

proposições dialéticas, ou seja, de contundentes críticas. 

Desse modo, destacam-se os principais pares dialéticos que norteiam os 

embates estudados por essas pesquisas. Sposito (2004) já sinalizava que a 

constituição de pares contraditórios é um processo comum do processo de 

constituição do método dialético.  

Assim, é comum localizar questões e interesses conflituosos, expressos pelos 

seguintes pares dialéticos: População local versus Turistas; População local versus 

Mercado; Mercado versus Estado; Localidade versus Mundo; Aparência versus 

Essência; Fenômeno social versus Atividade econômica; Urbano versus Rural; 

Desenvolvimento versus Crescimento econômico; Verticalidades versus 

Horizontalidades; Tempo livre versus Trabalho; Paisagem versus Espaço; 

Naturalidade versus Artificialidade; Materialidades versus Fluxos; e, por fim, Espaço 

versus Tempo. 

Com isso, aponta-se aqui uma das principais características do método 

dialético que se dá pelo exame de contradições postas, pelo modo de produção 

capitalista na sociedade, por meio de um enfoque histórico e dialético. 
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Ao fazer a devida associação entre as ações empreendidas, pelos agentes 

hegemônicos, que modificam os espaços com a justificativa da geração de emprego 

e renda, é que se tornam evidentes os desníveis das metas planejadas, 

desdobrando-se em inúmeros problemas socioespaciais como: violência, 

segregação, prostituição, drogas, especulação imobiliária, descaracterização 

cultural, empregos informais, subempregos e outros diversos impedimentos de 

ordem socioeconômica. 

Desse modo, entende-se que é a partir dessa ordem verticalizada de 

modificação de espaços que iniciam os movimentos de contradição com relação à 

lógica capitalista imposta, apresentando pares dialéticos que vão promover o 

confronto de temas e a amplitude das discussões, localizadas por meio das diversas 

problematizações identificadas nos estudos dialéticos da amostra. 

Compreende-se que estudar os desdobramentos oriundos do sistema 

capitalista nas sociedades é uma das metas da ciência geográfica, sobretudo desde 

o período da Geografia crítica. 

Identifica-se também nesta análise que a inspiração no pensamento marxista 

se expressa com vivacidade. Promove um ajuste coerente, a partir do momento em 

que se entende o turismo enquanto uma atividade produtiva, geradora de impactos, 

contradições e distorções econômicas, identificadas em partes, nas formas e 

modalidades de sua constituição material (hotéis, estradas, acessos, meios de 

transporte, comunicação, meios de deslocamento, entre outros).  

Em algumas situações, observa-se certa centralidade das análises nas 

categorias econômicas e de mercado, ao longo do processo histórico, como 

possibilidade de explicação das relações capitalistas de produção de um espaço 

específico para atender as demandas turísticas.  

Com isso, é possível listar o uso de alguns termos que remetem às 

problematizações quanto ao mercado e ao modo de produção capitalista 

reproduzido desigualmente, inclusive, pelo turismo, são eles: Mercantilização; 

Enclave econômico; Estética da mercadoria; Viabilização econômica; Potencial 

econômico; Indústria pós-moderna; Trabalho; Mão de obra; Contradições da 

apropriação; Reprodução do espaço; Relações sociais capitalistas; Sistema desigual 

e contraditório; Análise do processo histórico de produção do espaço, entre outros. 
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A partir dessa visão, é possível ainda fazer uma analogia entre as análises 

das pesquisas identificadas a partir do método dialético com os componentes que 

remetem ao processo de produção e reprodução do Capital, a saber: Componente 

da Produção: encontram-se análises que tratam sobre a composição de uma 

plataforma de dados e de subsídios para fins turísticos, levantando questões quanto 

à formação e capacitação de sujeitos, do Estado, de empresários, com foco na 

operacionalidade, infraestrutura, parcerias, entre outras demandas. Componente da 

Reprodução: contém questões que analisam os processos de planejamento e 

gestão voltados para uma formatação consolidada de espaços turísticos 

diferenciados e competitivos. 

Além do Componente do Mercado: considera questões sobre a divulgação da 

imagem dos destinos; promoção e comunicação entre os diversos agentes, em 

função dos atrativos turísticos, da captação de fluxos e investimentos; Componente 

do Consumo: trata de especificidades, particularidades e qualidades do produto 

turístico, além das formas de distribuição; Componente das Trocas: pauta-se nos 

diversos contatos entre o morador local com o visitante, e nos trâmites econômicos 

entre Mercado, Estado e População local.  

Observa-se ainda o Componente do Estado: que discute questões sobre 

políticas públicas em geral, políticas de turismo, Planos de ação e Programas de 

desenvolvimento da atividade turística. E, por fim, o Componente das Classes 

sociais: que trata de questões que envolvem os trabalhadores do verão, 

temporários, informais, as redes internacionais de turismo, os conflitos, as 

sobreposições, o direito ao lugar, a preservação da identidade. Nota-se, em todas 

elas, a possibilidade de transformação das realidades.  

Para esses trabalhos, a práxis é evidenciada por meio das materialidades e 

das intencionalidades que lhe são empregadas. Os sujeitos são analisados pela 

maneira como se reproduzem existencialmente, mediados principalmente pelo 

trabalho e pelas relações entre classes sociais de constituição e perspectivas 

diferenciadas. 

Ao falar em classes sociais, é imperativo destacar a identificação de termos 

que fazem alusão ao embate entre elas, sublinhando nas pesquisas analisadas as 

seguintes expressões: Abismo social; Força de trabalho; Conflito social; Luta 

classista; Reivindicações coletivas; Interesses contraditórios; Jogo de interesses; 
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Motivações; Mentalidades opostas; Alienação social; Segregação social; 

Trabalhadores de verão; Informais e subempregos.  

É por essa razão que os trabalhos identificados enquanto dialéticos 

apresentaram em sua argumentação, um posicionamento crítico, uma vez que a 

centralidade do debate se dá diretamente por meio das contradições já identificadas. 

E a partir desse viés, explica-se a imagem do turismo, que em grande parte é visto 

como uma ferramenta que, por ser mal gerenciada, introduz sérios danos 

ambientais, sociais, culturais, políticos e econômicos às localidades que o 

promovem.  

Justifica-se de certo modo essa expressiva utilização do método dialético, 

com uma postura do pesquisador em trazer para o centro do debate a necessidade 

de transformações sociais mais horizontais, democráticas e emancipadoras. 

Uma significativa parte dos trabalhos identificados como dialéticos aponta 

questões que, mesmo em níveis diferentes e com diferenciados elementos, pautam-

se na busca pelo equilíbrio desses processos produzidos em torno da atividade 

econômica do turismo. Deixa-se evidente aqui, a sinergia e o alinhamento entre a 

crítica, o posicionamento político e a ciência, no método dialético, como já alertado 

por Gomes (1996). 

Dando continuidade às análises, percebe-se que a opção pelo método 

hipotético-dedutivo aparece na segunda posição com relação ao emprego de 

métodos de abordagem para as pesquisas geográficas que estudam o turismo.  

Ainda com base nos dados expostos no Gráfico 9, é permitido informar que 

foram identificadas 13 pesquisas de pós-graduação, cerca de 26,53% da totalidade 

do empírico, que apoiaram seus discursos na base argumentativa do método 

hipotético-dedutivo. Desse total, tem-se 07 trabalhos de dissertação e 06 estudos de 

tese.   

Como era de se esperar, todas as pesquisas que sinalizaram para esse 

método compuseram hipóteses lógicas nas fases iniciais do estudo, as quais 

apresentam alinhamento com o problema central de cada estudo. Todas elas são 

postas à prova, por meio de testes e do debate crítico, sempre monitorando, dentre 

elas, quais resistem às tentativas de falseamento.  

A observação é fonte decisiva para a criação dessas hipóteses que 

descrevem o real, como disse Sposito (2004). E, por essa razão, identifica-se a 
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apresentação de uma variedade de campos de abordagens, permitindo ilustrar essa 

ocorrência com exemplos de algumas das hipóteses construídas pelo empírico 

analisado, e que estão agrupadas para ilustrar as apreciações identificadas na sua 

composição. 

Mesmo diante da exposição dessas hipóteses, optou-se por preservar a 

identidade da pesquisa e do seu respectivo autor, atitude responsável e ética que foi 

assumida para a investigação. Dito isso, mencionam-se algumas das hipóteses 

construídas, que estão identificadas por números ordinais, grafadas em itálico e 

entre “aspas”. Quando composta por pares, estão separadas por barra dupla (//). 

 

 (01) “O que se destaca no Complexo turístico de Águas Quentes é a 
apropriação do território em questão, e a partir daí, as Águas Quentes 
passaram a ter um papel relevante nesse lugar. Assim, a atividade turística 
aproveita-se desse recurso natural importante para explorá-lo de forma 
massificada pelos empreendimentos turísticos. De tal forma define-se a 
Concepção naturalista como predominante neste Complexo Turístico 
Hidrotermal”. 
 
(02) “Parte-se do pressuposto de que, através do ordenamento da malha de 
trilhas existentes, associado à identificação do espectro de oportunidades 
recreativas, será possível estabelecer subsídios para o zoneamento 
recreativo e ecoturístico no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu e 
desta maneira induzir, tanto a mudança no perfil médio do usuário, quanto 
interferir na sazonalidade da visitação estabelecida”. 

 

As duas hipóteses mencionadas acima revelam um empenho em se construir 

perspectivas analíticas sobre o turismo, considerando-o como uma oportunidade de 

representação econômica, impressão que vem sendo marcante desde o início desta 

análise. 

Fica evidente a especulação a partir de uma perspectiva em que a atividade 

turística aproveita-se de recursos naturais, com vistas nas oportunidades de sua 

exploração para fins mercantis, intensificando ações nos espaços selecionados. 

Mais uma vez, é possível entender por que o conceito de Paisagem, sobretudo a 

paisagem natural, está presente em todos os trabalhos que compõem a amostra 

desta tese. 

Como reflexo dessa situação, observa-se também que alguns trabalhos 

formulam suas conjecturas, em sentido contrário, apontando justamente as falhas 

que o mau direcionamento da atividade do turismo fomenta diante do discurso de 

um possível desenvolvimento, por meio da geração de renda e empregos, que por 
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sinal é muito usual como prerrogativa nas falas nos agentes hegemônicos do 

turismo.  

(03) “A estratégia de desenvolvimento não está conseguindo alcançar os 
objetivos almejados, ou seja, a integração e o aumento do fluxo turístico 
entre os municípios, a maior permanência do turista, a geração de renda e 
emprego em todo circuito, a autonomia cultural, a melhor qualidade de vida 
para as populações locais”. 
 
(04) “O desenvolvimento implica em que a urbanização da favela envolva o 
trabalho com o plano da vida do lugar – o do cotidiano e da razão local, 
assim como a necessidade de incorporar programas que aliem a educação 
cidadã, o incentivo à economia solidária e a qualificação para o apoio ao 
mercado de trabalho vinculado ao turismo”. 
 

Desse modo, é nítida, nas hipóteses 03 e 04, a composição de um 

pensamento que busca por respostas, considerando os diversos impactos causados 

pelo turismo, em virtude de sua compreensão restrita, enquanto atividade 

econômica, fator que impossibilita o planejamento e a gestão turística de tornarem-

se mais abrangentes.  

Considerando os obstáculos que impedem de se pensar no turismo, para 

além das divisas que a atividade movimenta, nota-se a formulação de hipóteses que 

consideram como imperativo para o alcance de novas perspectivas, a busca por um 

progresso do conhecimento teórico a respeito do turismo, muito relacionado ao uso 

incorreto de conceitos e categorias de análise geográficas, por parte de alguns 

órgãos estatais.  

As pesquisas sinalizam que o alcance de uma compreensão teórica do 

turismo poderia favorecer a redução das adaptações conceituais dos conteúdos das 

ciências vizinhas. Essas adequações, geralmente descaracterizam a organização 

lógica e original dos referidos conceitos. Assim, temos: 

 

(05) “A falta de conhecimento teórico acerca do turismo e o uso inadequado 
de conceitos geográficos em questão (espaço, território e região) impedem 
um avanço no conhecimento da área e dificultam o entendimento do turismo 
enquanto objeto de política pública”; 
 
(06) “A hipótese que se esboça é de que conceitos tão caros à geografia, 
como espaço, lugar, urbanização, identidade, entre outros, foram utilizados 
na literatura sobre turismo (especificamente a literatura brasileira da 
segunda metade da década de 1990), algumas vezes, sem o rigor 
conceitual”. 
 

Ao continuar com a análise, localizam-se concepções que se centram nas 

questões que envolvem os processos responsáveis pela venda do produto da 
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atividade turística, uma vez que, por considerar o turismo como atividade produtiva, 

espera-se encontrar na sua práxis, o tripé que é inerente ao sistema capitalista, ou 

seja, produção venda e consumo.  

Como elementos do pilar das vendas, identificam-se questões que tratam do 

Marketing, Propaganda, Comunicação e Imagem do destino, como se pode observar 

no exemplo da hipótese 07 que segue.  

 

(07) “Existência de conflitos e contradições de ordem ideológica entre o 
discurso dos planos de marketing internacional dos destinos culturais 
brasileiros e a prática de promoção pela propaganda turística. Tal conflito 
pode ser identificado pela análise espacial do patrimônio cultural 
turistificado, onde a paisagem assume papel reducionista na formação de 
uma imagem positiva e globalizada do patrimônio e da cultura brasileira no 
exterior”. 
 

Avançando com o exame, encontram-se alusões hipotéticas que dizem 

respeito ao papel desempenhado pela política pública de turismo, vista como uma 

ferramenta que pode direcionar para resultados mais tangíveis de desenvolvimento 

dos lugares, desde que centralize como metas: compreender o turismo como uma 

atividade econômica complementar e sinérgica com outras atividades econômicas, 

entendendo-o como uma peça importante para alcance do desenvolvimento, e não 

como o próprio “motor” para se desenvolver.  

E, a partir disso, incentiva a participação ativa da população local nos 

processos decisórios que cercam a atividade turística, diante de sua expressiva 

interferência espacial, evitando-se os conflitos econômicos, culturais, sociais entre 

outros. 

 (08) “A política pública municipal de turismo de São Paulo parte de uma 
visão fragmentada, parcial e restrita do papel da atividade na cidade // A 
política pública municipal de turismo de São Paulo trata o turismo como uma 
atividade fim, e não como uma atividade complementar e necessária ao 
bom desenvolvimento das demais atividades da cidade”. 
 
(09) “A implantação do PRODETUR/RN intensificou o processo competitivo 
entre os municípios englobados por esse Programa, acentuando a 
diferenciação e interação entre estes e promovendo, consequentemente, 
uma nova organização espacial”.  

 
(10) “O residente se constitui um importante agente produtor do espaço 
turístico, intervindo no processo de urbanização turística, tanto ativamente 
ao reivindicar seu direito ao lazer, quanto passivamente, ao diminuir sua 
frequência nas áreas em processo de turistificação // A frequência por parte 
dos residentes às áreas turistificadas é essencial para garantir a 
sustentabilidade da destinação turística”. 
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Com base no exposto, identifica-se claramente nestas pesquisas, a principal 

marca do método hipotético-dedutivo, conforme já exposto por Sposito (2004), que é 

a composição de hipóteses, na qual está pautada sua operacionalidade, alcançando 

comprovação ou refutação, a depender dos resultados identificados, organizados e 

analisados.  

Nota-se, com isso, a lógica do método, que equipara o conhecimento verídico 

e comprovável com o nível de certeza que a hipótese apresenta, identificando certo 

viés neopositivista, que utiliza da lógica e da razão para o alcance do conhecimento, 

como já expôs Gonçalves (2005).  

Entende-se que o alcance desse método para as pesquisas geográficas 

analisadas, se operacionaliza por meio das análises do empírico, contendo 

observações, monitoramentos, atuações e procedimentos. O foco volta-se para a 

análise da realidade posta pela atividade turística. 

É nítida a elaboração do pensamento desses trabalhos, seguindo uma 

organização que tem início com a definição do problema, por meio do 

reconhecimento de fatos, passando pelo levantamento de componentes pertinentes, 

para, só então, formatar as hipóteses e conexões auxiliares.  

De posse das hipóteses definidas, iniciam a busca por elementos empíricos e 

racionais particulares de cada questão levantada, seguidos de conclusões, 

comparações, ajustes e sugestões para pesquisas a posteriori. 

Já quando se considera o método de abordagem Fenomenológico-

Hermenêutico, ainda considerando as informações do Gráfico 9, é permitido apontar 

a identificação de apenas 01 estudo (tese) sobre a temática do turismo, que foi 

produzido adotando uma postura reflexiva e interpretativa com base no método 

Fenomenológico, representando, assim, um alcance de 2,04% do total do empírico 

que compôs a amostra desta tese.  

Essa inexpressiva atuação poderia motivar uma análise apressada que, 

aparentemente, já estaria posta, em face da baixa significância dos dados 

encontrados. Porém, quando se associa este cenário com as apreciações que já 

vêm sendo realizadas, surgem algumas correlações importantes, que ocorrem nesse 

processo de entendimento do turismo pela ciência geográfica, e que revelam 

informações relevantes sobre a seleção dos métodos de abordagens específicos 

para apoiar as problematizações propostas. 
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A princípio, ao analisar o estudo identificado, pode-se destacar o uso conexo 

de temáticas como Recreação e Lazer, fazendo relação com a liberação dos sujeitos 

do trabalho, fator que leva à ampliação do tempo livre e, por isso, direciona para 

uma ampliação e multiplicação de espaços específicos para uso de momentos 

recreativos e de lazer, entendidos aqui, por meio de toda sua carga de 

subjetividades, expressa em partes, pelas opções de escolha entre repousar, 

divertir-se, recrear, desenvolver formação desinteressada, experimentar, criar, 

dentre outras. 

É possível notar certo realce para as palavras-chave Ação voluntária, 

Aparência, Comportamentos, Percepção, Subjetividade, Motivações diversas, 

Escolhas, Preferências e Atitudes, que se encontram imbricadas em uma 

composição relacional que ultrapassa o interesse particular, ou pelo objeto ou pelo 

sujeito, fator que guia a compreensão para o saldo da relação entre homem e meio, 

ou seja, para a experiência. 

Christofoletti (1982) já indicava tal situação ao comentar sobre o método 

fenomenológico, o qual prioriza a compreensão da experiência vivida pelos 

indivíduos, por meio das essências, das percepções e da intuição. Esse dado nos 

reporta também para uma atrelada explicação, referente ao porquê de o conceito de 

Lugar ter apresentado a menor expressão e significância de uso pelo empírico 

amostral, quando comparado aos demais conceitos geográficos.  

Igualmente, Sposito (2004) já havia dito que o conceito de lugar é um 

componente ativo no método Fenomenológico, devido a sua conceitualização ser 

erguida a partir dos sujeitos, em seus momentos vivenciais e experienciais. 

Cabe destacar que, nesse trabalho analisado, é possível localizar a 

abrangência do turismo enquanto fenômeno social significativo, composto por uma 

série de outros fenômenos inter-relacionados que acabam contribuindo para o 

desenvolvimento. Com isso, o fenômeno do turismo conduziria às experiências de 

lazer e de recreação, passando a impactar a dimensão espacial significativamente. 

Nota-se certo direcionamento por uma ótica mais complexa e menos 

pragmática a respeito do turismo, norteando sua conceitualização por um caminho 

diferente do entendimento engessado que o associa a uma atividade produtiva, 

geradora de emprego, renda e de inúmeros impactos.  
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Vale lembrar que é essa ideia de turismo que vem se apresentando 

constantemente na maioria das pesquisas analisadas por esta tese, fato que acaba 

minimizando, de certo modo, a visibilidade de copiosas possibilidades positivas a 

serem experimentadas diante da prática do fenômeno turístico, mas que em geral 

não ocorre, conforme evidenciam os estudos geográficos.  

Ao pensar nas bases do método fenomenológico, é permitido listar, alguns 

fragmentos dos objetivos traçados pela pesquisa identificada que corroboram a 

adoção de uma postura fenomenológico-hermenêutica.   

 

 “Que interesses responde a criação de um espaço turístico?” 
 
“Como se organiza [...] esse espaço, tendo em vista os interesses [...] entre 
a população fixa e flutuante?” 
 
Que motivações foram preponderantes na escolha [...] desse local para 
exercer atividades recreativas?” 
 
“O que se passa no íntimo dos visitantes, aqui considerando sua carga 
emocional e bagagem cultural, ao perceber o espaço e comportar-se de 
modo a emprestar-lhe vitalidade?” 
 
“De que forma o espaço é sentido pela população fixa?” 

 

É notória a relação dos termos destacados com o método fenomenológico 

dando respaldo à constituição dos objetivos e metas da referida pesquisa. É 

evidente a presença de componentes e elementos como a intencionalidade, 

escolhas, experiências, sensações, pessoalidade e subjetividade, pertinentes à 

compreensão totalitária do eu-pensante citado por Sposito (2004).  

Por isso, recorda-se a fala de Gomes (1996) que indicou para o método 

Fenomenológico-Hermenêutico, a demanda de compreender os sentidos de 

significação, explicação e revelação, passando por uma postura quantitativa, sem 

centralizar na busca por explicações de fatos e ocorrências específicas (como as 

econômicas, notadas nesta análise específica da tese).  

Antes, no entanto, devia-se buscar a assimilação do movimento totalitário das 

experiências vividas. E essa sinergia com uma perspectiva totalitária, pode ter sido o 

impulso inicial do interesse geográfico, na década de 1970, em fazer uso do referido 

método para expor suas considerações de mundo. 

Ao associar essa informação de Gomes (1996) com a baixa significância do 

uso do método fenomenológico-hermenêutico pelas pesquisas estudadas por esta 
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tese, é possível sinalizar, então, certo descuido com a questão da totalidade para as 

pesquisas geográficas contemporâneas, em nível de pós-graduação stricto sensu.  

Ainda sobre a análise dos métodos de abordagens utilizados pelas pesquisas 

selecionadas pela amostra desta tese, é permitido pontuar algumas observações 

complementares: 

 

 Em alguns dos casos analisados, presencia-se certa confusão quanto ao 

entendimento da utilidade de um método de abordagem e/ou interpretação 

(orientação fundamental para a produção do conhecimento), de um método de 

procedimento e/ou de investigação (vinculado ao conjunto de técnicas) para o 

momento de formatar as pesquisas; 

 

 Não raro, é encontrar situações em que toda a pesquisa está apoiada em uma 

ferramenta metodológica, e partir dela todas as suas proposições são 

empregadas, assumindo por vezes, o argumento típico da abordagem do método 

de interpretação;  

 

 Identifica-se também certa confusão entre a função de um método (procedimento 

epistemológico) e de uma metodologia (emprego de técnicas) na composição de 

uma pesquisa científica; 

 

 Já em outras situações, é permitido apontar pesquisas que associam para cada 

objetivo específico, um método de abordagem diferente. Com isso, percebe-se 

certo desconhecimento e/ou minimização da complexidade que está na base de 

cada método de abordagem estudado.  

 
Antes de finalizar este tópico, é preciso ter em mente que toda pesquisa 

científica fundamenta-se (ou ao menos deveria fundamentar-se) em um determinado 

método, possibilitando ao pesquisador expor, com base nos componentes analíticos 

e técnicas inerentes ao próprio método, o posicionamento ao qual está filiada. 

Ratifica-se a importância de progredir nas demandas semânticas conferidas ao 

método e à metodologia. 
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Com o término desta longa jornada científica, repleta de surpresas e 

obstáculos, chega-se ao momento de expor as principais contribuições da análise, 

diante de uma complexa conjuntura que buscou compreender as tendências teórico-

metodológicas e conceituais que marcam os estudos sobre o turismo, a partir da 

produção do conhecimento geográfico (teses e dissertações), fomentada no âmbito 

dos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia. 

De forma complementar ao objetivo central deste estudo, que sinaliza para 

uma relação interdisciplinar, logo foi percebida a possibilidade de identificar, no 

recorte empírico analisado, a relevância do conteúdo disciplinar do conceito de 

Espaço geográfico e de sua teoria, ambos de autoria de Milton Santos. 

A partir disso, foi possível verificar a significância do conhecimento geográfico 

para o contexto analisado, ao passo que também enfatiza a importância de 

preservar um caráter disciplinar, como pré-requisito para habilitar-se em questões 

interdisciplinares. 

Em face desse desafio, traçou-se uma estratégia baseada na forma como a 

Ciência geográfica investiga o turismo, enfatizando, assim, a sinergia entre as 

materialidades (fixos) e os deslocamentos (fluxos). Nota-se que esses componentes, 

além de possibilitarem a espacialização do turismo, também configuram, quando 

reconhecidos em conjunto, uma das bases de construção do conhecimento 

geográfico. 

Influenciada por essas questões, tem início a exposição sobre a forma como o 

turismo vem se materializando no Brasil, desde 1930 até a contemporaneidade. 

Destaca-se sua organização administrativa, seu modelo de gestão, a forma como 

estrutura sua oferta, seus principais segmentos, fluxos, destinos e modais, assim 

como seus principais instrumentos político-administrativos (programas leis, projetos, 

planos). 

Verifica-se a formulação de instrumentos políticos, parcerias público-privadas 

e investimentos, atuando sinergicamente, possibilitando a operacionalização da 

meta de tornar a atividade do turismo uma realidade no país, no decorrer dos anos. 

Nesse sentido, ainda foi possível constatar que os impactos produzidos no 

espaço, por materialidades diversas, estimularam o crescimento de pesquisas de 

caráter científico, com destaque para os estudos geográficos, em torno da temática 

do turismo e de seus desdobramentos. 
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Paralelo a essa conjuntura, identifica-se a finalidade de conhecer, então, os 

principais fundamentos teórico-metodológicos e conceituais da Geografia, 

objetivando demarcar algumas possibilidades de atuação das pesquisas 

geográficas, diante da demanda de estudar as repercussões espaciais provocadas 

pelo turismo no Brasil. 

Desse modo, debateu-se sobre a gênese e a evolução do saber geográfico, 

até tornar-se conhecimento geográfico sistematizado, com ênfase para os seus 

conceitos, teorias, categorias de análise, e para a relação posta com os métodos 

científicos de abordagem.  

Só de posse desse arcabouço de informações, foi permitido lançar-se ao 

campo empírico, a fim de codificá-lo conforme o planejado, e, a partir disso, extrair 

os significados relativos à questão central da pesquisa. 

Dessarte, como primeira tarefa, tem-se o levantamento de estudos (teses e 

dissertações) produzidos no contexto dos Programas brasileiros de Pós-graduação 

stricto sensu em Geografia, que abordam o turismo como tema de pesquisa. Em 

face dessa demanda, estabeleceu-se uma parceria com a Capes, fato que conferiu 

credibilidade ao conteúdo empírico coletado e analisado.  

Em um primeiro momento, o expressivo quantitativo de 814 pesquisas 

geográficas fazendo uso da temática do turismo, distribuídas por 44 dos 63 

Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia, foi motivo de 

grata surpresa, uma vez que se observa na academia certo descrédito e falta de 

prestigio acadêmico quando se fala de turismo. 

É comum em muitos debates, o argumento de que o turismo não passa de 

uma necessidade supérflua, frente às demandas da educação, saúde e alimentação. 

E, de forma similar, quando o turismo é comparado com ciências já consolidadas, a 

saber: Administração, Economia, Geografia, entre tantas outras, surge o discurso 

sobre a desaprovação de sua habilitação, enquanto curso ofertado pelo ensino 

superior. Só quem se dedica aos estudos do turismo, sabe o que essas linhas 

significam.  

Contrário ao exposto, o montante dos dados coletados indica um desvio 

padrão relevante. E, por conta disso, a busca pelo entendimento de como o turismo 

é estudado pela Ciência geográfica recebeu ânimo novo, uma vez que já havia sido 

reconhecido que a espacialização turística captava a atenção e o esforço da 
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Geografia, com relação à produção de pesquisas, assim como a indústria, o 

comércio, o agronegócio etc.  

Mas essa aproximação da Ciência geográfica justifica-se por qual 

perspectiva? O que a temática do turismo apresenta para promover esse 

quantitativo de pesquisas geográficas? Aquietando a ansiedade, iniciam-se as 

devidas análises. 

Pelo cenário que o empírico expôs, os dados atestam uma concentração de 

estudos geográficos (teses e dissertações) sobre o turismo nas regiões Sudeste, 

Nordeste e Sul do Brasil. Identificou-se uma liderança da Região Sudeste, em 

função da expressiva concentração de Programas de Pós-graduação e cursos 

(mestrado e doutorado) em Geografia, avaliados pelo alto desempenho, segundo 

critérios da Capes. 

Configurando a segunda posição, aparecem as regiões Nordeste e Sul, que 

se alternam na vice-liderança, seguidas ainda pela Região Centro-Oeste, e por 

último, pelos tímidos números da Região Norte, a qual apresenta uma baixa 

significância tanto no que se refere à quantidade de programas quanto na 

quantidade de estudos em torno da temática do turismo. 

O que se percebe é que a Região Norte ainda apresenta alguns 

impedimentos, com relação à infraestrutura, deslocamentos e acessos, muito em 

função das próprias características regionais. E esse conjunto de fatores interfere, 

de certo modo, na abertura para o mercado turístico de massa, amenizando a 

atenção que é dada para a atividade turística. 

Menciona-se sobre o empírico coletado, que a maioria dos objetos de estudos 

relacionados às pesquisas sobre o turismo faz alguma relação com a localização 

geográfica do referido programa, indicando a interferência do cotidiano vivido, na 

formulação dos questionamentos dos pesquisadores. Essa fala não é uma regra 

engessada, mas foi identificada com certa frequência. 

Ainda cabe destacar, dentre os Programas brasileiros de Pós-graduação em 

Geografia que abordam o turismo como temática, os programas vinculados à 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e à Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), justamente por apresentarem a temática do turismo de forma mais 

evidente, em seus campos de atuação, seja por meio da oferta do curso de 
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especialização “Turismo e Desenvolvimento Sustentável” por parte da UFMG, seja 

pelos incentivos promovidos em torno da temática do “Turismo Rural” na UEL. 

Perante a exploração detalhada do conteúdo, é possível verificar ainda que 

em alguns programas, promove-se uma perspectiva de análise direcionada para 

“Geografia Física”, fator que acaba fragilizando uma possível aproximação das 

questões sobre o turismo, que, por si só, são dotadas de significados sociais, e por 

isso, subjetivos.  

Já com relação a outros programas, nota-se que, mesmo não fazendo 

referência ao turismo, eles apresentam assuntos que são recorrentes nos debates 

turísticos, a saber: Globalização, Política Pública, Sustentabilidade, entre outros. 

Fato que pode vir a facilitar certa aproximação para os anos que seguem. 

Ao prosseguir com os objetivos propostos, é permitido atestar que, dentre os 

principais conceitos geográficos utilizados nos estudos sobre o turismo no âmbito da 

pós-graduação em Geografia, destacam-se os conceitos de Espaço geográfico, 

Território, Lugar, Paisagem e Região, já considerados como importantes categorias 

de análise da Ciência geográfica. 

Após uma cuidadosa análise, identifica-se que o conceito de Paisagem, 

dentre os demais conceitos-chave geográficos, é o que se faz presente em todas as 

produções analisadas. A princípio, sua utilização está muito vinculada aos recursos 

naturais e culturais, elementos tidos como necessários para promover e captar os 

fluxos turísticos no Brasil. 

O destaque dado à Paisagem é variado, mas de forma significativa, está 

atrelado ao convite sedutor pelo elemento natural, como solução para a vida 

atarefada da maioria dos citadinos dos grandes centros, estimulando a busca por 

cenários exóticos, evidenciando que a práxis da atividade turística brasileira inicia, 

preponderantemente, pelo uso dos recursos naturais.  

A partir disso, nota-se que esses vetores mencionados direcionam a 

discussão geográfica da pós-graduação brasileira, quando se trata do turismo, para 

problematizações a respeito da constituição, da utilização e do aproveitamento dos 

recursos presentes nas distintas paisagens. Dessa forma, começam a despontar 

questões que abarcam os contextos vinculados aos processos de gestão, 

planejamento, papel do Estado, Políticas públicas neoliberais, uso acelerado e 

massificado dos recursos naturais, entre outras temáticas. 
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Todo esse cenário também passa a solicitar ações e monitoramentos, abrindo 

ainda mais o campo para que as pesquisas geográficas possam atuar. Os dados 

evidenciam uma expressiva ressignificação das Paisagens, em função da prática do 

turismo no Brasil.  

Os conceitos de Território, Região e Lugar, aparecem nos estudos como uma 

forma de avançar nas análises que iniciam nas Paisagens, e que passam a solicitar 

novos subsídios que muitas vezes o entendimento conceitual da Paisagem não 

abarca por completo. 

Desse modo, o conceito de Território é direcionado para o tratamento das 

análises que buscam entender a forma como esses espaços naturais são utilizados, 

ponderando sobre as questões de poder, posse e de limites. Destaca-se ainda o uso 

do conceito por pesquisas que tratam de normas territoriais, dotadas de 

intencionalidades opostas, associadas aos interesses do capital e às especificidades 

da cultura local, regional ou nacional.  

De forma similar, ocorre com o uso do conceito de Região, que possibilita 

estudar as particularidades de um determinado espaço, visando à compreensão de 

alguns dos seus aspectos naturais, culturais, sociais, econômicos dentre outros. E a 

partir desse enfoque, destacam-se as análises pautadas nas características diversas 

dos espaços, e nas funções que eles desempenham. 

Já quando se trata do conceito de Lugar, este é utilizado para questões sobre 

a dualidade expressa pelo par dialético global versus local, com expressivos 

estímulos de oposição aos encaminhamentos postos pela ordem externa ao lugar. 

Nota-se que é recorrente a crítica, estimulando a resistência com relação às 

decisões alheias aos interesses dos moradores locais, vistos como reais 

proprietários desses espaços naturais por onde inicia a capitalização do turismo.  

Ao pensar no tratamento dado ao conceito de Espaço geográfico, pelas 

pesquisas analisadas, este não reflete a quantificação fria dos dados levantados. 

Informa-se que, em termos numéricos, o referido conceito aparece junto com o 

conceito de Lugar, como um dos menos utilizados pelos estudos. 

Contudo, mesmo não configurando como o conceito mais trabalhado 

explicitamente, o conceito de Espaço geográfico esteve presente, implicitamente 

e/ou por meio do fornecimento parcial de seus elementos e noções, nos estudos 

assistidos pelos outros conceitos. 
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Por essa razão, é pertinente dizer que o conceito de Espaço geográfico 

apresenta relevância disciplinar para as pesquisas analisadas, justamente por ter 

mediado os estudos e, em outras circunstâncias, emprestado seu conteúdo 

conceitual ao debate empreendido por meio dos conceitos de Paisagem, Território, 

Região e Lugar. 

Pontuando ainda sobre o uso de cada um dos conceitos-chave em questão, 

nota-se, em alguns casos, que eles acabam sendo reduzidos e/ou reformulados, nos 

estudos sobre o turismo, diante da sua relação com a dinâmica da própria atividade 

turística.  Com isso, é comum identificar conceitos que apresentam uma analogia 

direta entre um conteúdo que é originalmente geográfico com as especificidades do 

turismo, a saber: paisagem turística, região turística, lugar turístico, território turístico 

e espaço turístico.  

Essa observação pode também ser evidenciada quando se trata dos 

conceitos que argumentam sobre as mediações da referida atividade no espaço, ou 

seja: planejamento turístico, deslocamentos turísticos, urbanização turística, turismo 

de base local, segunda residência, entre outros. Ainda sobre o fato retratado, é 

possível indicar que, em certa medida, ocorre uma desconfiguração disciplinar 

desses conceitos, já mencionada em outras passagens deste estudo. Além do mais, 

essa informação pode sinalizar para uma possível leitura reducionista da complexa 

realidade social e espacial de que faz parte o turismo.  

Já com relação aos outros tipos de conceitos (geográficos, não geográficos e 

interdisciplinares), destaca-se o uso dos conceitos de desenvolvimento, 

desenvolvimento econômico, crescimento econômico, política pública, planejamento, 

gestão, competitividade, globalização, trabalho, tempo livre, lazer, recreação, 

história, hospitalidade, gastronomia, entre outros. 

Agregando conteúdo a esta arguição, e com base nas análises que tratam 

das teorias que serviram de suporte para os estudos geográficos abordarem o 

turismo, é possível confirmar a liderança da Teoria do Espaço geográfico de Milton 

Santos, estando presente em 16,32% das pesquisas analisadas. 

A referida teoria é associada aos estudos muito devido ao entendimento das 

suas categorias de análise (formas, funções, estruturas e processos), que 

igualmente configuram um cenário alusivo à atividade de um turismo que agrega 
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novas possibilidades técnicas, propagando a relação entre o homem e o meio, e por 

isso, motivando estudos geográficos.  

Tomando a Teoria do Espaço geográfico como base referencial, é possível 

apontar alguns de seus principais subsídios de composição, como vetores de 

orientação para as referidas pesquisas, principalmente quando a sua utilização não 

estava explícita. Assim, aponta-se o meio-técnico-científico-informacional, a 

totalidade, o espaço reticulado, a presença dos elementos do espaço geográfico, 

pares dialéticos diversos (espaços luminosos, opacos, fluidos, densos, 

verticalidades, horizontalidades), entre outros. 

A partir disso, é permitido dizer que a Teoria do Espaço geográfico, similar ao 

conceito de Espaço geográfico, também se configura nos estudos analisados, como 

um componente disciplinar que possibilita o debate interdisciplinar com o turismo. 

Para além dessa teoria, destacam-se outras teorias geográficas como a 

Teoria dos circuitos da economia urbana, que faz parte da teorização de Milton 

Santos sobre o Espaço geográfico, e por isso media a discussão em torno do 

consumo turístico, analisando o turismo por meio dos circuitos (superior e inferior). 

Igualmente, destaca-se a “Teoria” do espaço turístico, autorizando as 

pesquisas que debatem o turismo, com base na maneira como ele solicita e se 

apropria da dimensão espacial. Destacando-se, por fim, teorias de menor expressão 

nos estudos, como a Teoria dos refúgios e a Teoria dos lugares centrais. 

Com relação às teorias não geográficas, que compuseram elementos para 

esta pesquisa, o grupo A, destaca-se a Teoria geral dos sistemas, bastante 

associada aos estudos dos componentes naturais e de temáticas ambientais, 

presentes nas Paisagens. 

Ainda nesse contexto, é possível ilustrar as Teorias do Desenvolvimento, que 

ora estão relacionadas ao desenvolvimento de forma geral, ligado ao modo de 

produção capitalista e com relação mais próxima da Economia, ora estão tratando 

do desenvolvimento, enquanto instância social, e com maior proximidade em relação 

à Sociologia. Igualmente, nota-se o uso da Teoria da complexidade, que embora 

apresente menor expressão, pode ser considerada como participante das análises 

empreendidas. 

Também é permitido mencionar teorias não geográficas, que se dedicam a 

particularidades relacionadas diretamente ao mercado, e por isso, compõem o grupo 
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B. Destaca-se a Teoria da crítica da estética da mercadoria (Haug), a Teoria do ciclo 

de vida das destinações turísticas (Butler), a Teoria de marketing dos lugares 

(Kotler) e a Teoria da motivação (Maslow). 

Em complemento ao que já foi assinalado, identifica-se também que alguns 

dos trabalhos acadêmicos analisados sobre o turismo, mostraram-se completamente 

frágeis do ponto de vista teórico, ou seja, não apresentavam nenhuma teoria que 

pudesse sustentar suas análises ou, quando tinham a teoria, faziam um uso 

equivocado da mesma. 

Os principais equívocos identificados fazem referência ao entendimento da 

teoria quanto à sua operacionalidade, ou seja, compreendendo-a como uma 

ferramenta metodológica, revelando despreparo acadêmico-científico, uma vez que 

a teoria dá suporte à pesquisa, articulando coerentemente um conjunto de conceitos. 

Sem o entendimento da teoria de forma indicada, o risco de pensar individual, cada 

problema e dado do empírico, é alto. 

Motivado por essa informação, propõe-se para os cursos de Geografia do 

Brasil, uma inserção proativa, na composição de seus currículos, de disciplinas que 

abordem temas com relação aos seguintes elementos: teoria, método, conhecimento 

científico, Filosofia, Epistemologia e Ontologia da Geografia. Uma vez que se 

reconhece essa deficiência em boa parte das pesquisas analisadas. Vale lembrar 

que o avanço da Ciência geográfica também passa por essas atuações. 

Na busca por finalizar a composição dessa conjuntura que articula elementos 

teórico-metodológicos e conceituais, para fins científicos, insere-se a questão de uso 

do Método de abordagem. Fica patente que o Método dialético é o que fornece o 

maior número de elementos, para o momento de as pesquisas formularem seus 

argumentos sobre o turismo. A princípio, já se percebe o alinhamento do método 

dialético, com relação aos dados já codificados nos outros tópicos. 

Entende-se que, por considerar o turismo uma atividade econômica, as 

pesquisas analisadas encontraram no método dialético uma forma de estruturar 

suas questões, direcionando-as para uma perspectiva relacionada com a produção e 

a reprodução de capital. E, a partir disso, vários pares dialéticos foram elencados 

para estudos, revelando as contradições postas pelo capitalismo diante da prática do 

turismo no Brasil, fazendo uso para esse momento de um enfoque histórico e 

dialético.  
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Nota-se algumas análises, tratando das categorias econômicas e de mercado. 

E os sujeitos, diante desse cenário particular, passam a ser considerados a partir da 

forma como se reproduzem existencialmente, mediados pelo trabalho e por relações 

entre classes.  

É por esse motivo que os trabalhos identificados como direcionados para o 

método dialético apresentam uma argumentação mais “recheada” de um 

posicionamento crítico. Entretanto, embora alguns pesquisadores autoproclamem 

suas análises como dialéticas ou fundadas no método materialista dialético, o que se 

percebe em alguns casos, é uma postura e um ordenamento lógico do conteúdo de 

análise restrito à retórica. 

O método hipotético-dedutivo também apresenta certa relevância para os 

estudos, configurando-se como uma segunda possibilidade de uso, por meio da 

formulação de hipóteses, com o objetivo de testá-las, no cenário estudado.  

Outro método que é representado pelas pesquisas geográficas que estudam 

o turismo é a fenomenologia, mas nesse caso pode se comprovar que são raros os 

estudos que fazem um uso desse método. Nesta pesquisa, por exemplo, é bastante 

tímida a expressão de uso da fenomenologia enquanto método de abordagem. 

Informa-se que apenas uma pesquisa, dentre os trabalhos analisados, enveredou 

por um caminho fenomenológico, levantando questões mais características. 

Cabe, aqui, uma ressalva importante. Assim como em relação à teoria, alguns 

dos trabalhos geográficos sobre o turismo, analisados por esta tese, apresentaram 

fragilidades do ponto de vista do método. Nesse caso, nunca é demais lembrar que 

a relação entre a teoria e o método é umbilical, portanto, trabalhos frágeis do ponto 

de vista teórico são, consequentemente, frágeis do ponto de vista metodológico. 

Ao passar por todo este caminho construído pelas pesquisas geográficas que 

abordam o turismo, há que se considerar o entendimento que se quis trazer, quando 

se optou pelo título desta tese: “A Digital Geográfica do Turismo”. 

Como acadêmico graduado no curso de turismo, reconheço os avanços do 

turismo, enquanto tema de pesquisa, ao passo que também atesto, “sinto na pele”, 

seu tenro e instável alicerce. E justamente por ter sido cooptado tão recentemente 

pelo campo científico, observo-o imbuído por revigorar seus esforços, a fim de dispor 

de conteúdos que possibilitem a explicação do empírico vivenciado. 
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Mas, há de se concordar, que essa demanda por conhecimento do fenômeno 

turístico acaba motivando o interesse de diversas áreas científicas, em estudá-lo e 

dotá-lo de significações, uma vez que o turismo, em face de sua promoção, passou 

a interferir na dinâmica de diferentes objetos científicos. 

Nessa conjuntura, identifica-se um campo diverso no qual o turismo vem 

atuando na realidade brasileira. Destaca-se, aqui, a sua intervenção na dimensão 

espacial, fator que prontamente promoveu sua aproximação com a Geografia. 

Assim, por meio dos deslocamentos espaciais que fomenta, o turismo 

acontece pelas relações promovidas entre materializações e fluxos. É a partir dessa 

relação que surgem os desdobramentos que aproximam o estudo do turismo da 

Geografia. Aqui é onde tem início o cerne da constituição da Digital Geográfica do 

turismo, ou seja, a identificação da forma como a Ciência geográfica compreende o 

fenômeno do turismo no Brasil. 

Diante das análises, tem-se que o turismo é entendido pela Geografia, 

predominantemente, como uma atividade econômica e vetor de produção do capital, 

com expressivas repercussões na dimensão espacial. É nítida a percepção do 

turismo como estratégia para promover o lucro, garantindo capacidade de 

reprodução ampliada do sistema capitalista.  

De posse desse entendimento majoritário, a Ciência geográfica passa a 

identificá-lo nas paisagens, sobretudo naturais, revelando que o turismo brasileiro 

acontece, em boa medida, pela utilização dos recursos naturais, os quais 

centralizam as motivações que promovem os deslocamentos turísticos. 

E a partir dessa atuação particular nas paisagens, o turismo acaba 

transformando-as em “produtos” a serem comercializados, e por isso mediados pelo 

sistema capitalista. Esse contexto encaminha, igualmente, os principais conceitos-

chave da Geografia para uma perspectiva analítica, de teor econômico-produtivo.  

Obedecendo ao padrão que começa a ser delimitado, as principais teorias 

habilitadas pela Ciência geográfica para gerir a compreensão da práxis do turismo 

brasileiro, alinham-se com as conjunturas por onde o turismo se desenvolve. Ou 

seja, variam pelo tratamento do Espaço geográfico, pelo viés do consumo, pelos 

danos causados nos ambientes naturais, pela busca por sustentabilidade, pela 

consolidação da instância social, e, sobretudo, pelo viés econômico.  
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E o elemento metodológico que arremata o nexo que os estudos geográficos 

fornecem ao turismo no Brasil, é o método dialético, visando respaldar todos os 

desdobramentos citados. Identifica-se certa tendência na Geografia, de valorização 

do materialismo histórico e dialético como um método apropriado às análises 

geográficas sobre o turismo, quer compreendido como prática social ou como 

atividade econômica. 

A razão para esse protagonismo metodológico origina-se na qualidade da 

produção geográfica brasileira das últimas décadas, assentada, em grande parte, na 

(re)leitura de Marx e na superação de velhos paradigmas metodológicos associados 

ao positivismo e ao quantitativíssimo, principalmente. 

Reconhece-se que o movimento de renovação do pensamento geográfico 

brasileiro é o “pano de fundo” sobre o qual emerge o pluralismo metodológico que 

caracteriza a Geografia crítica, mas do interior desse pluralismo, o materialismo 

histórico e dialético é o método que ganhou maior proeminência na Geografia 

brasileira. 

O turismo ainda é tido pela Geografia brasileira como traços de um fenômeno 

social, considerado como promotor de desenvolvimento. Por meio desse 

entendimento, nota-se um olhar mais complexo e menos pragmático a respeito da 

atividade, norteando sua conceitualização por um caminho diferente do que o 

associa como uma atividade produtiva, geradora de emprego e renda. Contudo, 

essa forma de analisar o turismo ainda se configura como minoritária na Geografia, 

justificando a ausência de pesquisas com base no método fenomenológico, uma vez 

que os critérios subjetivos são subjugados ao movimento de divisas. 

Após determinar um modus operandi que revela a forma como a Geografia 

aborda o turismo no Brasil, é preciso ratificar que os estudos analisados, distanciam-

se da concepção que considera o turismo, enquanto um campo de prática histórico-

social, repleto de simbolismos e subjetividades, que mesmo envolvendo-se com o 

campo econômico, não se limita a ele.  

Por essa razão, é preciso se posicionar de forma mais clara sobre a crítica 

feita à redução do turismo ao viés econômico. É evidente que a perspectiva 

econômica acompanha o movimento do turismo desde sempre. E muito devido a 

esse respaldo econômico e/ou ao desequilíbrio causado por ele, é que o turismo 

ganhou espaço nos principais centros de debates mundiais, por meio das 
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contradições, paradoxos e impactos observados, os quais geraram inquietações e 

discussões em vários ambientes e espaços.  

Com isso, passam a surgir nos debates questões em torno de movimentos 

sociais, sustentabilidade, desenvolvimento, crescimento econômico, identidade, 

entre outros desdobramentos. 

Conclui-se que, por todo o exposto, é perceptível o pouco esforço teórico e 

metodológico da Geografia para compreender o turismo, enquanto fenômeno 

complexo, seja ao longo da história, seja na contemporaneidade. E a pós-graduação 

em Geografia no Brasil tem o enorme desafio de contribuir para o desvendamento 

da realidade espacial brasileira do passado e da atualidade, dedicando-se a temas e 

situações geográficas que possibilitem avanços na sua produção do conhecimento, 

a exemplo do turismo, agronegócio, indústria, comércio, mineração, entre outros 

assuntos.  

Portanto, o tema do turismo não precisa ser mais nem menos importante que 

tantos outros temas que demandam a produção de um conhecimento especializado, 

teórica e metodologicamente fundamentado. Ele, juntamente com os demais temas, 

só precisa ser investigado pela Geografia, em função da contribuição que pode 

fornecer à produção do conhecimento, no sentido de se vislumbrar um processo de 

construção de uma sociedade mais justa no futuro breve.  
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APÊNDICE A 

 

Tabela 15: Classificação das pesquisas quanto à centralidade do tema do turismo 

 
Região Nordeste  

IES/ Nº de 
ordem da 
pesquisa   

T.T T.E IES/ Nº de 
ordem da 
pesquisa   

T.T T.E 

UFBA-01 1 Dissertação UFC-01 1 Dissertação 

UFBA-02 1 Dissertação UFC-02 0 Dissertação 

UFBA-03 1 Dissertação UFC-03 0 Dissertação 

UFBA-04 1 Dissertação UFC-04 0 Dissertação 

UFBA-05 1 Dissertação UFC-05 0 Dissertação 

UFBA-06 0 Dissertação UFC-06 1 Dissertação 

UFBA-07 1 Dissertação UFC-07 1 Dissertação 

UFBA-08 1 Dissertação UFC-08 0 Dissertação 

UFBA-09 1 Dissertação UFC-09 0 Dissertação 

UFBA-10 0 Dissertação UFC-10 1 Dissertação 

UFBA-11 1 Dissertação UFC-11 1 Dissertação 

UFBA-12 1 Dissertação UFC-12 1 Dissertação 

UFBA-13 1 Dissertação UFC-13 0 Dissertação 

UFBA-14 1 Dissertação UFC-14 1 Dissertação 

UFBA-15 0 Dissertação UFC-15 1 Dissertação 

UFBA-16 1 Dissertação UFC-16 0 Dissertação 

UFBA-17 1 Dissertação UFC-17 1 Dissertação 

UFBA-18 1 Dissertação UFC-18 0 Dissertação 

UFBA-19 0 Dissertação UFC-19 0 Dissertação 

UFBA-20 1 Dissertação UFC-20 1 Dissertação 

UFBA-21 0 Dissertação UFC-21 1 Dissertação 

UFBA-22 0 Dissertação UFC-22 0 Tese 

UFBA-23 1 Dissertação UFC-23 1 Tese 

UFBA-24 0 Dissertação UECE -01 1 Dissertação 

UFBA-25 1 Dissertação UECE -02 1 Dissertação 

UFBA-26 0 Dissertação UECE -03 0 Dissertação 

UFRN-01 0 Dissertação UECE -04 0 Dissertação 

UFRN-02 1 Dissertação UECE -05 1 Dissertação 

UFRN-03 1 Dissertação UECE -06 0 Dissertação 

UFRN-04 1 Dissertação UECE -07 0 Dissertação 

UFRN-05 1 Dissertação UECE -08 0 Dissertação 

UFRN-06 1 Dissertação UECE -09 0 Dissertação 

UFRN-07 1 Dissertação UECE -10 1 Dissertação 

UFRN-08 1 Dissertação UECE -11 0 Dissertação 

UFRN-09 1 Dissertação UECE -12 0 Dissertação 

UFRN-10 1 Dissertação UECE -13 1 Dissertação 

UFRN-11 1 Dissertação UECE -14 0 Dissertação 

UFRN-12 0 Dissertação UECE -15 0 Dissertação 

UFRN-13 1 Dissertação UECE -16 1 Dissertação 

UFRN-14 1 Dissertação UECE -17 1 Dissertação 

UFRN-15 1 Dissertação UECE -18 0 Dissertação 

UFRN-16 1 Dissertação UECE -19 0 Dissertação 

UFRN-17 0 Dissertação UECE -20 1 Dissertação 

UFRN-18 1 Dissertação UECE -21 0 Dissertação 

UFRN-19 1 Dissertação UECE -22 1 Dissertação 

UFRN-20 1 Dissertação UECE -23 0 Dissertação 

UFRN-21 0 Dissertação UECE -24 0 Dissertação 
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UFRN-22 1 Dissertação UECE -25 1 Dissertação 

UFRN-23 0 Dissertação UECE -26 1 Dissertação 

UFRN-24 1 Dissertação UECE -27 1 Dissertação 

UFRN-25 1 Dissertação UECE -28 1 Dissertação 

UFPB-01 1 Dissertação UECE-29 0 Dissertação 

UFPB-02 0 Dissertação UECE-30 0 Dissertação 

UFPB-03 1 Dissertação UECE-31 1 Dissertação 

UFPB-04 0 Dissertação UECE-32 1 Dissertação 
UFPB-05 1 Dissertação UECE-33 1 Dissertação 
UFPB-06 1 Dissertação UECE-34 1 Dissertação 
UFPB-07 0 Dissertação UECE-35 0 Dissertação 
UFPE-01 0 Dissertação FUFSE-01 0 Dissertação 

UFPE-02 0 Dissertação FUFSE-02 1 Dissertação 

UFPE-03 1 Dissertação FUFSE-03 1 Dissertação 

UFPE-04 0 Dissertação FUFSE-04 1 Dissertação 

UFPE-05 1 Dissertação FUFSE-05 1 Dissertação 

UFPE-06 1 Dissertação FUFSE-06 1 Dissertação 

UFPE-07 1 Dissertação FUFSE-07 1 Dissertação 

UFPE-08 1 Dissertação FUFSE-08 0 Dissertação 

UFPE-09 1 Dissertação FUFSE-09 1 Dissertação 

UFPE-10 1 Dissertação FUFSE-10 0 Dissertação 

UFPE-11 1 Dissertação FUFSE-11 0 Dissertação 

UFPE-12 1 Dissertação FUFSE-12 0 Dissertação 

UFPE-13 1 Dissertação FUFSE-13 0 Dissertação 

UFPE-14 0 Dissertação FUFSE-14 0 Dissertação 

UFPE-15 1 Dissertação FUFSE-15 1 Dissertação 

UFPE-16 1 Dissertação FUFSE-16 1 Tese 

UFPE-17 0 Dissertação FUFSE-17 1 Tese 

UFPE-18 1 Dissertação FUFSE-18 0 Tese 

UFPE-19 1 Dissertação FUFSE-19 1 Tese 

UFPE-20 1 Dissertação FUFSE-20 0 Tese 

UFPE-21 1 Dissertação FUFSE-21 0 Tese 

UFPE-22 1 Dissertação FUFSE-22 0 Tese 

UFPE-23 1 Dissertação FUFSE-23 0 Tese 

UFPE-24 1 Dissertação FUFSE-24 1 Tese 

UFPE-25 1 Dissertação FUFSE-25 0 Tese 

UFPE-26 1 Dissertação UFPE-31 0 Dissertação 

UFPE-27 1 Dissertação UFPE-32 1 Dissertação 

UFPE-28 0 Dissertação UFPE-33 0 Tese 

UFPE-29 1 Dissertação UFPE-34 0 Tese 

UFPE-30 1 Dissertação UFPE-35 1 Tese 

Região Norte 

IES/ Nº de 
ordem da 
pesquisa 

T.T T.E IES/ Nº de 
ordem da 
pesquisa 

T.T T.E 

UFPA-01 1 Dissertação UFPA-09 1 Dissertação 
UFPA-02 1 Dissertação UFPA-10 1 Dissertação 
UFPA-03 1 Dissertação UFPA-11 1 Dissertação 
UFPA-04 1 Dissertação UFPA-12 1 Dissertação 
UFPA-05 0 Dissertação UFPA-13 0 Dissertação 
UFPA-06 1 Dissertação UNIR-01 1 Dissertação 
UFPA-07 1 Dissertação UNIR-02 1 Dissertação 
UFPA-08 1 Dissertação UNIR-03 0 Dissertação 

Região Centro-Oeste 

IES/ Nº de 
ordem da 
pesquisa 

T.T T.E IES/ Nº de 
ordem da 
pesquisa 

T.T T.E 

UNB-01 0 Dissertação UNB-07 1 Dissertação 
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UNB-02 1 Dissertação UNB-08 1 Dissertação 
UNB-03 0 Dissertação UNB-09 0 Dissertação 
UNB-04 1 Dissertação UNB-10 1 Dissertação 
UNB-05 1 Dissertação UNB-11 1 Dissertação 
UNB-06 1 Dissertação UNB-12 1 Dissertação 
UFG-01 0 Dissertações UFG-17 1 Dissertações 
UFG-02 1 Dissertações UFG-18 0 Dissertações 
UFG-03 1 Dissertações UFG-19 0 Dissertações 
UFG-04 1 Dissertações UFG-20 1 Dissertações 
UFG-05 0 Dissertações UFG-21 0 Dissertações 
UFG-06 0 Dissertações UFG-22 1 Dissertações 
UFG 07 0 Dissertações UFG-23 1 Dissertações 
UFG-08 0 Dissertações UFG-24 0 Dissertações 
UFG-09 1 Dissertações UFG-25 1 Dissertações 
UFG-10 1 Dissertações UFG-26 1 Dissertações 
UFG-11 1 Dissertações UFG-27 1 Dissertações 
UFG-12 1 Dissertações UFG-28 0 Dissertações 
UFG-13 1 Dissertações UFG-29 1 Teses 
UFG-14 1 Dissertações UFG-30 0 Teses 
UFG-15 1 Dissertações UFG-31 0 Teses 
UFG-16 0 Dissertações UFG-32 1 Teses 
UFMS-01 1 Dissertação UFMT-01 1 Dissertação 

UFMS-02 1 Dissertação UFMT-02 1 Dissertação 

UFMS-03 0 Dissertação UFMT-03 1 Dissertação 

UFMS-04 1 Dissertação UFMT-04 1 Dissertação 

UFMS-05 1 Dissertação UFMT-05 1 Dissertação 

UFMS-06 1 Dissertação UFMT-06 1 Dissertação 

UFMS-07 1 Dissertação UFMT-07 1 Dissertação 

UFMS-08 1 Dissertação UFMT-08 1 Dissertação 

UFMS-09 1 Dissertação UFMT-09 1 Dissertação 

UFMS-10 1 Dissertação UFMT-10 1 Dissertação 

UFMS-11 1 Dissertação UFMT-11 1 Dissertação 

UFMS-12 1 Dissertação UFMT-12 1 Dissertação 

UFMS-13 1 Dissertação UFMT-13 1 Dissertação 

UFMS-14 1 Dissertação UFMT-14 1 Dissertação 

UFMS-15 1 Dissertação UFMT-15 1 Dissertação 

UFGD-01 1 Dissertação UFMT-16 1 Dissertação 

UFGD-02 1 Dissertação UFMT-17 0 Dissertação 

UFGD-03 0 Dissertação UFMT-18 1 Dissertação 

UFGD-04 0 Dissertação UFMT -19 1 Dissertação 

UFMT-20 1 Dissertação UFMT-21 0 Dissertação 

Região Sudeste 

IES/ Nº de 
ordem da 
pesquisa 

T.T T.E IES/ Nº de 
ordem da 
pesquisa 

T.T T.E 

UFU-01 0 Dissertação UFMG-01 1 Dissertação 
UFU-02 1 Dissertação UFMG-02 1 Dissertação 
UFU-03 0 Dissertação UFMG-03 1 Dissertação 
UFU-04 1 Dissertação UFMG-04 0 Dissertação 
UFU-05 1 Dissertação UFMG-05 1 Dissertação 
UFU-06 1 Dissertação UFMG-06 1 Dissertação 
UFU-07 1 Dissertação UFMG-07 0 Dissertação 
UFU-08 1 Dissertação UFMG-08 1 Dissertação 
UFU-09 1 Dissertação UFMG-09 0 Dissertação 
UFU-10 0 Dissertação UFMG-10 1 Dissertação 
UFU-11 1 Dissertação UFMG-11 1 Dissertação 
UFU-12 1 Dissertação UFMG-12 1 Dissertação 
UFU-13 1 Dissertação UFMG-13 1 Dissertação 
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UFU-14 0 Dissertação UFMG-14 1 Dissertação 
UFU-15 1 Dissertação UFMG-15 1 Dissertação 
UFU-16 1 Dissertação UFMG-16 1 Dissertação 
UFU-17 0 Dissertação UFMG-17 1 Dissertação 
UFU-18 0 Dissertação UFMG-18 0 Dissertação 
UFU-19 0 Dissertação UFMG-19 1 Dissertação 
UFU-20 1 Dissertação UFMG-20 1 Dissertação 
UFU-21 0 Dissertação UFMG-21 1 Dissertação 
UFU-22 1 Dissertação UFMG-22 0 Dissertação 
UFU-23 0 Dissertação UFMG-23 1 Dissertação 
UFU-24 0 Dissertação UFMG-24 1 Dissertação 
UFU-25 1 Tese UFMG-25 1 Dissertação 
UFU-26 1 Tese UFMG-26 1 Dissertação 
UFU-27 1 Tese UFMG-27 0 Dissertação 
UFU-28 1 Tese UFMG-28 1 Dissertação 
PUC/MG-01     1 Dissertação UFMG-29 0 Dissertação 
PUC/MG-02     1 Dissertação UFMG-30 1 Dissertação 
PUC/MG-03     1 Dissertação UFMG-31 0 Dissertação 
PUC/MG-04     1 Dissertação UFMG-32 1 Dissertação 
PUC/MG-05     1 Dissertação UFMG-33 1 Dissertação 
PUC/MG-06     1 Dissertação UFMG-34 1 Dissertação 
PUC/MG-07     1 Dissertação UFMG-35 1 Dissertação 
PUC/MG-08     1 Dissertação UFMG-36 1 Dissertação 
PUC/MG-09     0 Dissertação UFMG-37 1 Dissertação 

PUC/MG-10    0 Dissertação UFMG-38 1 Tese 

PUC/MG-11     0 Dissertação UFMG-39 1 Tese 

PUC/MG-12     0 Tese UFF-01 1 Dissertação 
PUC/MG-13     0 Tese UFF-02 1 Dissertação 
PUC/MG-14     0 Tese UFF-03 0 Dissertação 
PUC-RIO-01 0 Dissertação UFF-04 1 Dissertação 
PUC-RIO-02 1 Dissertação UFF-05 1 Dissertação 
UFRJ-01 1 Dissertação UFF-06 0 Dissertação 
UFRJ-02 0 Dissertação UFF-07 0 Dissertação 
UFRJ-03 1 Dissertação UFF-08 0 Dissertação 
UFRJ-04 1 Dissertação UFF-09 0 Dissertação 
UFRJ-05 1 Dissertação UFF-10 1 Tese 
UFRJ-06 1 Dissertação UFF-11 1 Tese 
UFRJ -07 0 Dissertação UFF-12 0 Tese 
UFRJ -08 1 Dissertação UFF-13 0 Tese 
UFRJ-09 0 Dissertação UFF-14 1 Tese 
UFRJ-10 1 Dissertação UERJ-01       0 Dissertação 
UFRJ-11 1 Dissertação UERJ-02       0 Dissertação 
UFRJ-12 1 Dissertação UERJ-03       0 Dissertação 
UFRJ-13 0 Dissertação UERJ-04       1 Dissertação 
UFRJ-14 1 Dissertação UERJ-05       1 Dissertação 
UFRJ-15 0 Dissertação UERJ-06       0 Dissertação 
UFRJ-16 0 Dissertação UERJ-07      0 Dissertação 
UFRJ-17 0 Tese UERJ-08       1 Dissertação 
UFRJ-18 1 Tese UERJ-09       1 Dissertação 
UFRJ-19 0 Tese UERJ-10       0 Dissertação 
UFRJ-20 1 Tese UERJ-11       0 Dissertação 
UFRJ-21 0 Tese UERJ-12       1 Dissertação 
UFRJ-22 1 Tese UERJ-13       0 Dissertação 
UFRJ-23 1 Tese UERJ-14       0 Dissertação 
UFRJ-24 0 Tese UERJ-15       0 Dissertação 
UFRJ-25 0 Tese UERJ-16       0 Dissertação 
UFRJ-26 1 Tese UERJ-17       1 Dissertação 
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UFRJ-27 1 Tese UERJ-18       1 Dissertação 
UFRJ-28 1 Tese UERJ-19       1 Dissertação 
UFRJ-29 1 Tese UERJ-20       1 Dissertação 
UFRJ-30 0 Tese UERJ-21       0 Dissertação 
UFRJ-31 1 Tese UERJ-22       0 Dissertação 
UFRJ-32 0 Tese UERJ-23       0 Dissertação 
PUC/SP-01     0 Dissertação UERJ-24       0 Dissertação 
PUC/SP-02     0 Dissertação USP-47        1 Dissertação 
PUC/SP-03     1 Dissertação USP-48        1 Dissertação 
PUC/SP-04     0 Dissertação USP-49        1 Dissertação 
USP-01        0 Dissertação USP-50        0 Dissertação 
USP-02        0 Dissertação USP-51        1 Dissertação 
USP-03        0 Dissertação USP-52        1 Dissertação 
USP-04        0 Dissertação USP-53        0 Dissertação 
USP-05        0 Dissertação USP-54       1 Dissertação 
USP-06        0 Dissertação USP-55        1 Dissertação 
USP-07        0 Dissertação USP-56        1 Dissertação 
USP-08        0 Dissertação USP-57        0 Dissertação 
USP-09        0 Dissertação USP-58       1 Dissertação 
USP-10        0 Dissertação USP-59       1 Dissertação 
USP-11       0 Dissertação USP-60       1 Dissertação 
USP-12        1 Dissertação USP-61        1 Dissertação 
USP-13        0 Dissertação USP-62        0 Dissertação 
USP-14        1 Dissertação USP-63        0 Dissertação 
USP-15        0 Dissertação USP-64        1 Dissertação 
USP-16        0 Dissertação USP-65        1 Dissertação 
USP-17        1 Dissertação USP-66        0 Dissertação 
USP-18       0 Dissertação USP-67        1 Dissertação 
USP-19        1 Dissertação USP-68        1 Dissertação 
USP-20        0 Dissertação USP-69        0 Dissertação 
USP-21        1 Dissertação USP-70        1 Dissertação 
USP-22        1 Dissertação USP-71        1 Dissertação 
USP-23        1 Dissertação USP-72        0 Tese 
USP-24       1 Dissertação USP-73        1 Tese 
USP-25       0 Dissertação USP-74        0 Tese 
USP-26        1 Dissertação USP-75        1 Tese 
USP-27        0 Dissertação USP-76        0 Tese 
USP-28        1 Dissertação USP-77       0 Tese 
USP-29        0 Dissertação USP-78       0 Tese 
USP-30        0 Dissertação USP-79       1 Tese 
USP-31        1 Dissertação USP-80        0 Tese 
USP-32        1 Dissertação USP-81        1 Tese 
USP-33        1 Dissertação USP-82       1 Tese 
USP-34        0 Dissertação USP-83       0 Tese 
USP-35       1 Dissertação USP-84        1 Tese 
USP-36        1 Dissertação USP-85      1 Tese 
USP-37        0 Dissertação USP-86      1 Tese 
USP-38        0 Dissertação USP-87       1 Tese 
USP-39        0 Dissertação USP-88        1 Tese 
USP-40        0 Dissertação USP-89        1 Tese 
USP-41        0 Dissertação USP-90        0 Tese 
USP-42        1 Dissertação USP-91        1 Tese 
USP-43        1 Dissertação USP-92        1 Tese 
USP-44        1 Dissertação USP-93        0 Tese 
USP-45        0 Dissertação USP-94        1 Tese 
USP-46        0 Dissertação USP-95       0 Tese 
UNESP-01      0 Dissertação USP-96        1 Tese 
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UNESP-02      1 Dissertação USP-97       1 Tese 
UNESP-03      1 Dissertação USP-98      1 Tese 
UNESP-04      1 Dissertação USP-99       1 Tese 
UNESP-05     1 Dissertação USP-100       0 Tese 
UNESP-06     1 Dissertação USP-101 1 Tese  
UNESP-07     0 Dissertação USP-102        1 Tese 
UNESP-08     1 Dissertação USP-103        1 Tese 
UNESP-09    0 Dissertação USP-104        1 Tese 
UNESP 10    0 Dissertação USP-105        0 Tese 
UNESP-11     1 Dissertação USP-106       1 Tese 
UNESP/PP-12   0 Dissertação USP-107        1 Tese 
UNESP/PP-13   1 Dissertação USP-108        1 Tese 
UNESP/RC-14   0 Dissertação USP-109        0 Tese 
UNESP/RC-15   0 Dissertação USP-110        0 Tese 
UNESP/RC-16   1 Dissertação USP-111        0 Tese 
UNESP/RC-17   1 Dissertação USP-112      1 Tese 
UNESP/RC-18   1 Dissertação USP-113        1 Tese 
UNESP/RC-19   1 Dissertação USP-114        0 Tese 
UNESP/RC-20   1 Dissertação USP-115        1 Tese 
UNESP/RC-21  1 Dissertação USP-116        1 Tese 
UNESP/RC-22   1 Dissertação USP-117        1 Tese 
UNESP/RC-23  1 Dissertação USP-118        0 Tese 
UNESP/RC-24   1 Dissertação USP-119       1 Tese 
UNESP/RC-25   1 Dissertação USP-120        1 Tese 
UNESP/RC-26  1 Dissertação USP-121        1 Tese 
UNESP/RC-27  1 Dissertação USP-122       1 Tese 
UNESP/RC-28   0 Dissertação USP-123       1 Tese 
UNESP/RC-29   1 Dissertação USP-124      1 Tese 
UNESP/RC-30  0 Dissertação USP-125        1 Tese 
UNESP/RC-31  0 Dissertação UNESP/RC-57   1 Tese 
UNESP/RC-32  1 Dissertação UNESP/RC-58   1 Tese 
UNESP-33     0 Tese UNESP/RC-59   1 Tese 
UNESP-34     1 Tese UNESP/RC-60   0 Tese 
UNESP-35      1 Tese UNESP/RC-61   1 Tese 
UNESP-36      0 Tese UNESP/RC-62  0 Tese 
UNESP-37      1 Tese UNESP/RC-63   1 Tese 
UNESP-38     0 Tese UNESP/RC-64  0 Tese 
UNESP/PP-39   0 Tese UNESP/RC-65  1 Tese 
UNESP/PP-40   0 Tese UNESP/RC-66  1 Tese 
UNESP/PP-41   1 Tese UNESP/RC-57   1 Tese 
UNESP/PP-42   0 Tese UNESP/RC-58   1 Tese 
UNESP/PP-43  1 Tese UNESP/RC-59   1 Tese 
UNESP/PP-44  0 Tese UNESP/RC-60   0 Tese 
UNESP/RC-45   0 Tese UNESP/RC-61   1 Tese 
UNESP/RC-46   1 Tese UNESP/RC-62  0 Tese 
UNESP/RC-47   0 Tese UNESP/RC-63   1 Tese 
UNESP/RC-48   1 Tese UNESP/RC-64  0 Tese 
UNESP/RC-49   0 Tese UNESP/RC-65  1 Tese 
UNESP/RC-50   1 Tese UNESP/RC-66  1 Tese 
UNESP/RC-51   1 Tese UFES 1 1 Dissertação 

UNESP/RC-52  0 Tese UNESP/RC-55 1 Tese 
UNESP/RC-53  0 Tese UNESP/RC-56 

 

0 Tese 
UNESP/RC-54  0 Tese 

Região Sul 

IES/ Nº de 
ordem da 
pesquisa 

T.T T.E IES/ Nº de 
ordem da 
pesquisa 

T.T T.E 

UFPR-01       0 Dissertação UEL-01 0 Dissertação 
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UFPR-02       1 Dissertação UEL-02 1 Dissertação 
UFPR-03       1 Dissertação UEL-03 0 Dissertação 
UFPR-04       1 Dissertação UEL-04 0 Dissertação 
UFPR-05       1 Dissertação UEL-05 1 Dissertação 
UFPR-06       1 Dissertação UEL-06 1 Dissertação 
UFPR-07       0 Dissertação UEL-07 1 Dissertação 
UFPR-08       0 Dissertação UEL-08 0 Dissertação 
UFPR-09       0 Dissertação UEL-09 0 Dissertação 
UFPR-10       1 Dissertação UEL-10 1 Dissertação 
UFPR-11       1 Dissertação UEM-01        1 Dissertação 
UFPR-12       0 Dissertação UEM-02        1 Dissertação 
UFPR-13       0 Dissertação UEM-03        1 Dissertação 
UFPR-14      1 Dissertação UEM-04        1 Dissertação 
UFPR-15       0 Dissertação UEM-05        0 Dissertação 
UFPR-16       1 Dissertação UEM-06        1 Dissertação 
UFPR-17       1 Dissertação UEM-07        1 Dissertação 
UFPR-18       1 Dissertação UEM-08        0 Dissertação 
UFPR-19       1 Dissertação UEM-09        0 Dissertação 
UFPR-20      1 Dissertação UEM-10        0 Dissertação 
UFPR-21      0 Dissertação UEM-11        1 Dissertação 
UFPR-22      0 Dissertação UEM-12        0 Dissertação 
UFPR-23       1 Dissertação UEM-13        1 Tese 

UFPR-24       1 Dissertação UEPG-01       1 Dissertação 
UFPR-25       1 Dissertação UEPG-02       1 Dissertação 
UFPR-26       1 Dissertação UEPG-03       0 Dissertação 
UFPR-27       1 Dissertação UEPG-04       1 Dissertação 
UFPR-28      1 Dissertação UNIOESTE-01   1 Dissertação 
UFPR-29       1 Dissertação UNIOESTE-02   0 Dissertação 
UFPR-30       1 Dissertação UFRGS-01      1 Dissertação 
UFPR-31       1 Dissertação UFRGS-02      0 Dissertação 
UFPR-32       0 Dissertação UFRGS-03      1 Dissertação 
UFPR-33       0 Dissertação UFRGS-04      1 Dissertação 
UFPR-34       1 Dissertação UFRGS-05      0 Dissertação 
UFPR-35       1 Tese UFRGS-06      0 Dissertação 
UFPR-36       0 Tese UFRGS-07      1 Dissertação 
UFPR-37       1 Tese UFRGS-08      1 Dissertação 
UFPR-38       0 Tese UFRGS-09      1 Dissertação 
UFPR-39       0 Tese UFRGS-10      0 Dissertação 
UFPR-40       0 Tese UFRGS-11      0 Dissertação 
UFPR-41       1 Tese UFRGS-12      0 Dissertação 
UFPR-42       1 Tese UFRGS-13      1 Dissertação 
UFPR-43      0 Tese UFRGS-14      1 Tese 

UFPR-44       1 Tese UFRGS-15      1 Tese 

UFPR-45       0 Tese UFRGS-16      0 Tese 

UFPR-46       1 Tese UFRGS-17      1 Tese 

UFPR-47       1 Tese UFSM-01       1 Dissertação 
FURG -01 0 Dissertação UFSM-02       1 Dissertação 
UFSC-01      1 Dissertação UFSM-03       0 Dissertação 
UFSC-02       0 Dissertação UFSM-04       0 Dissertação 
UFSC-03       1 Dissertação UFSM-05       0 Dissertação 
UFSC-04       0 Dissertação UFSM-06       0 Dissertação 
UFSC-05       1 Dissertação UFSM-07       1 Dissertação 
UFSC-06       0 Dissertação UFSM-08       0 Dissertação 
UFSC-07       0 Dissertação UFSM-09       1 Dissertação 
UFSC-08       1 Dissertação UFSM-10       1 Dissertação 
UFSC-09       1 Dissertação UFSC-19       0 Dissertação 
UFSC-10       0 Dissertação UFSC-20       0 Dissertação 
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UFSC-11       0 Dissertação UFSC-21       0 Dissertação 
UFSC-12       1 Dissertação UFSC-22      0 Dissertação 
UFSC-13       0 Dissertação UFSC-23       0 Dissertação 
UFSC-14       1 Dissertação UFSC-24       0 Dissertação 
UFSC-15       1 Dissertação UFSC-25       1 Dissertação 
UFSC-16       0 Dissertação UFSC-26       1 Dissertação 
UFSC-17       0 Dissertação UFSC-27       0 Dissertação 
UFSC-18       1 Dissertação UFSC-28       0 Dissertação 
UFSC-29       0 Dissertação UFSC-37      1 Dissertação 
UFSC-30       1 Dissertação UFSC-38       0 Dissertação 
UFSC-31       0 Dissertação UFSC-39       0 Dissertação 
UFSC-32       0 Dissertação UFSC-40       0 Dissertação 
UFSC-33       1 Dissertação UFSC-41       0 Dissertação 
UFSC-26       1 Dissertação UFSC-42       1 Dissertação 
UFSC-27       0 Dissertação UFSC-43      0 Dissertação 
UFSC-28       0 Dissertação UFSC-44       0 Dissertação 
UFSC-29       0 Dissertação UFSC-45       0 Tese 
UFSC-30       1 Dissertação UFSC-46       1 Tese 
UFSC-31       0 Dissertação UFSC-47       1 Tese 
UFSC-32       0 Dissertação UFSC-48       0 Tese 
UFSC-33       1 Dissertação UFSC-49       0 Tese 
UFSC-34       0 Dissertação UFSC-50      0 Tese 
UFSC-35       0 Dissertação UFSC-51       0 Tese 
UFSC-36       1 Dissertação UFSC-52       1 Tese 

UFSC-53       1 Tese UFSC-54       0 Tese 

           Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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APÊNDICE B 

 
Tabela 16: Amostra de teses e dissertações, fomentadas pelos Programas brasileiros de Pós-graduação stricto sensu em Geografia que 
estudam o turismo. 
 

Região Nº UF IES Título do estudo Autor Orientador Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordeste  

01 D CE UECE O turismo e a territorialização dos resorts: a praia 
do porto das dunas como “enclave” em Aquiraz-
CE 

Camila Freire 
Sampaio 

Dra. Luzia Neide M. 
Teixeira Coriolano 

2009 

02 D CE UECE Para ondem sopram os ventos do Cumbuco? 
Impactos do turismo no litoral de Caucaia, Ceará 

Lúcia de Fátima S. 
De Morais 

Dr. Fábio Perdigão 
Vasconcelos 

2010 

03 D CE UFC A complexidade do lugar turístico em Fortaleza: 
uma análise do bairro Praia de Iracema 

Antônio José C. 
Branco Ribeiro 

Dr. Christian Dennys 
Monteiro de Oliveira 

2007 

04 D RN UFRN O processo de urbanização turística em Natal: a 
perspectiva do residente 

Karina Messias da 
Silva 

Dra. Maria Aparecida 
Pontes da Fonseca 

2007 

05 D PB UFPB O turismo em João Pessoa e a construção da 
imagem da cidade 

Aldo Gomes 
Leandro 

Dr. Carlos Augusto de 
Amorim Cardoso 

2006 

06 T PE UFPE Crítica à estética da mercadoria do turismo: 
dilemas da precarização do trabalho na produção 
do espaço de Itacaré, litoral sul da Bahia 

Paulo Fernando 
Miliani 

Dra. Edivânia Tôrres 
Aguiar Gomes 

2011 

07 D PE UFPE Urbanização turística no litoral sul de 
Pernambuco: o caso do município de Tamandaré 

Clarisse V. Fraga 
de Melo Lima 

Dra. Vanice Santiago 
Fragoso Selva 

2006 

08 D SE FUFSE Mercantilização do espaço rural pelo turismo: 
uma leitura a partir do município de Cairu-BA 

JulienMarius Reis 
Thévenin 

Dr. Celso D. Locatel 2009 

09 D BA UFBA Turismo, Direito ambiental e conflitos na produção 
do espaço: o caso da reserva imbassaí e seu 
entorno, na APA litoral norte da Bahia. 

Cláudia Novaes 
Machado 

Dra.. Neyde Maria 
Santos Gonçalves  
 

2008 

10 D BA UFBA Turismo e transformações socioespaciais: o caso 
do município de Cairu- Bahia 

Daniela Araújo 
Virgens 

Dra. Catherine Prost 2010 

 
Norte 

 
 

 
11 D 

 
PA 

 
UFPA 

 
Redes técnicas, turismo e desenvolvimento 
socioespacial na Ilha de Mosqueiro, Belém - PA 

 
Antônio Sérgio S. 
Silva Júnior 

 
Dra. Maria Goretti da 
Costa Tavares 

 
2007 
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Centro-
oeste 

 
 
 
 
 

12 D MT UFMT Turismo e desenvolvimento local: possibilidades e 
limitações para o distrito de Bom Jardins em 
Nobres- MT 

Luciene Castro 
Bauermeister 

Dra. Márcia Ajala 
Almeida 

2010 

13 D MS UFMS Políticas públicas para o turismo e suas 
implicações no ordenamento territorial de Bonito- 
MS 

EvellynIzumi 
Camargo  

Dr. Paulo Roberto Jóia 2005 

14 D DF UNB A inserção do espaço geográfico no planejamento 
nacional do turismo 

Suellen W. 
Rodrigues 
Fernandes 

Dra. Marília 
Steinberger 

2007 

15 D GO UFG Análise da relação turismo-território no complexo 
turístico hidrotermal das águas quentes- GO  

Yilmer Rosales 
Dávila 

Dra. Maria Geralda de 
Almeida 

2006 

16 T GO UFG Os povos indígenas, o turismo e o território: um 
olha sobre os Tremembé e os Jenipapo-Kanindé 
do Ceará   

Isis Maria Cunha 
Lustosa 

Dra. Maria Geralda de 
Almeida 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudeste 

17 D MG UFMG Espaço, lugar, identidade e urbanização: 
conceitos geográficos na abordagem do turismo.  

Flávia Moura de 
Oliveira  

Dr. Geraldo Magela 
Costa 

2006 

18 T MG UFMG Turismo, política e planejamento: estudo do 
circuito turístico do diamante no Vale do 
Jequitinhonha em Minas gerais.  

Cláudia Lamounier 
Freitas 

Dr. Marcos Roberto 
Moreira Ribeiro  

2008 

19 D MG PUC/MG O eixo turístico Mariana- Santa Bárbara: 
paisagens e lugares turísticos  

KarllaValladares 
Álvares 

Dr. Altino Barbosa 
Caldeira 

2003 

20 D MG UFU Caldas Novas (GO): turismo e fragmentação 
socioespacial (1970-2005) 

Olinda Mendes 
Borges 

Dra. Beatriz Ribeiro 
Soares 

2005 

21 T MG UFU Turismo e dinâmica territorial no eixo Brasília- 
Goiânia  

Fernando Luiz 
Araújo Sobrinho 

Dra. Beatriz Ribeiro 
Soares 

2008 

22 T SP USP Águas de São Pedro - Estância Paulista. Uma 
contribuição à Geografia da Recreação 

AdyrA. Balastreri 
Rodrigues 

Dr. Mario de Biase 1985 

23 D SP USP Turismo e produção do espaço no litoral de 
Pernambuco  

Adriana Garcia de 
Carvalho 

Dra. Neli Aparecida de 
Mello 

2009 

24 D SP USP A viabilização de parques com apoio do turismo: 
o caso do Parque Estadual de Campos do Jordão 

Renato Suano 
Pacheco de Araújo 

Dr. Eduardo Abdo 
Yázigi 

2008 

25 T SP USP O lugar do turismo na ciência geográfica: 
contribuições teórico-metodológicas à ação 
educativa 

Nair Apparecida 
Ribeira de Castro 

Dra. Regina Araújo de 
Almeida 

2006 

26 T SP USP A Geografia na formação do profissional em 
turismo 

Berenice Bley 
Ribeiro Bonfim 

Dr. José Bueno Conti 2007 
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27 T SP USP Turismo e Favelas: necessidades e 
possibilidades. O caso da urbanização da favela 
do Dique Sambaiatuba, em São Vicente (Baixada 
Santista – São Paulo). 
 

Maria Eliza de 
Sales Amaral 
Siqueira  

Dr. Eduardo Abdo 
Yázigi 

2007 

28 T SP USP Cidade Global, Destino Mundial: Turismo urbano 
em São Paulo  

Mariana Aldrigui 
Carvalho 

Dr. André Roberto 
Martin 

2011 

29 T SP USP A cartografia turística de João Pessoa e seus 
discursos sobre a cidade 

Mônica Maria 
Ferreira Teles 

Dr. Manoel Fernandes 
de Souza Neto 

2015 

30 D SP UNESP/RC O estudo do turismo na perspectiva geográfica no 
município de Presidente Epitácio   

Keila Bonin Reis de 
Camargo 

Dra. Silvana Maria 
Pintaudi 

2008 

31 D SP UNESP/RC Estratégias de desenvolvimento turístico em 
municípios pequenos segundo uma perspectiva 
regional: o caso de Analândia-SP   

André Riani Costa 
Perinotto 

Dr. Pompeu 
Figueiredo de 
Carvalho 

2006 

32 T SP UNESP/RC Litoral leste do Ceará: lazer e turismo à luz da 
educação  

Raimunda Olímpia 
de Aguiar Gomes 

Dra. Magda Adelaide 
Lombardo 

2013 

33 T SP UNESP/PP Encontros e desencontros do turismo com a 
sustentabilidade: um estudo do município de 
Bonito- Mato Grosso do Sul 

Marçal Rogério 
Rizzo 

Dr. Antônio Cezar Leal 2010 

34 D SP UNICAMP Um território de uso turístico: o caso de Poços de 
Caldas-MG 

Cristina Bittar 
Rodrigues  

Dra. ArlêudeBortolozzi 2005 

35 T SP UNICAMP Imagem e patrimônio cultural: as ideologias 
espaciais da promoção turística internacional do 
Brasil- EMBRATUR 2003-2010 

Marcelo Antônio 
Sotratti 

Dra. Maria Teresa 
Duarte Paes 

2010 

36 D RJ UERJ Ordenamento da malha de trilhas como subsidio 
ao zoneamento ecoturístico e manejo da visitação 
no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu- RJ 

Flávio Augusto 
Pereira Mello 

Dra. Nadja Maria 
Castilho da Costa 

2008 

37 T RJ UFRJ Modelagem de um banco de dados geográficos 
do Pantanal de Cárceres-MT: estudo aplicado ao 
turismo 

Sandra Mara Alves 
da Silva Neves 

Dra. Carla Bernadete 
Madureira Cruz 

2006 

38 T RJ UFRJ Políticas públicas, espaço e turismo. Uma análise 
sobre a incidência espacial do 'Programa de 
Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do 
Norte 

Maria Aparecida 
Pontes da Fonseca 

Dra. Iná Elias de 
Castro 

2004 

39 T RJ UFF A dimensão espacial nas políticas públicas 
brasileiras de turismo: as possibilidades das 
redes regionais de turismo 

Agnaldo Cesar 
Fratucci 

Dr. Rogério Haesbaert 
da Costa  

2008 
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Sul 

40 D PR UFPR Turismo urbano e criminalidade: uma correlação 
curitibana no século XXI 

Nelson Argentino 
Soares Junior 

Dr. Marcos Aurélio 
Tarlombani Silveira 

2007 

41 D PR UFPR Os elementos do espaço turístico urbano no 
processo de planejamento: uma análise da área 
central de Curitiba-PR 

Ana Paula Siviero CicilianLuizaLöwerSah
r 

2005 

42 T PR UFPR Por uma ontologia do espaço turístico: 
contribuições para uma consciência do real e do 
possivel 

Rodrigo Meira 
Martoni 

Dr. Marcos Aurélio 
Tarlombani da Silveira   

2014 

43 D PR UEM O turismo e a produção do espaço na costa oeste 
Paranaense 

Roseli 
BernardeteDahlem 

Dr. Dalton Áureo Moro 2004 

44 D PR UEL Caminhos redescobertos: o potencial turístico das 
rotas do sul 

Rodrigo Meira 
Martoni 

Dr. Humberto Tetsuya 
Yamaki 

2005 

45 D SC UFSC Turismo em Florianópolis: uma crítica a “indústria 
pós-moderna” 

Helton Ricardo 
Ouriques 

Dra.  LenyraRique da 
Silva 

1996 

46 D SC UFSC A comunicação do turismo em Florianópolis  Maria A.Castro 
Cesar Güttler 

Msc. Ivo Sostisso 2002 

47 D SC UFSC O turismo no litoral de Santa Catarina: tensões, 
conflitos e reorganização espacial. 

Maurício Ruiz 
Câmara 

Dr. Augusto Cesar 
Zeferino 

2001 

48 D RS UFRGS O turismo na área antártica especialmente 
gerenciada Baía do Almirantado  

Maria Ângela Reis 
dos Santos  

Dr. Jefferson Cardia 
Simões  

2005 

49 D RS UFSM A construção do espaço pelo turismo: rota 
turística gastronômica de Santa Maria e Silveira 
Martins, RS  

Thaís Gomes 
Torres  

Dr. José Luiz Silvério 
da Silva 

2009 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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APÊNDICE C 

 
Quadro 8: Áreas de concentração e linhas de pesquisa dos Programas brasileiros de Pós-graduação em Geografia que estudam o turismo 

 

IES/Programa Área de concentração Linhas de Pesquisa 

UFBA/ POSGEO (1) Análise do Espaço Geográfico (a) Análise Urbana e Regional; 
(b) Estudos Ambientais e Análise do Território 

UFC/PPGGEOGRAFIA (1) Dinâmica ambiental e territorial do nordeste semiárido (a) Estudos socioambientais 
(b) Estudos Socioterritoriais. 

 
UECE/ ProPGeo 

(1) Análise Geoambiental e Ordenação do Território nas Regiões 
Semiáridas e Litorâneas 

(a) Estrutura e Dinâmica das Paisagens Semiáridas e 
Litorâneas; 
(b) Estrutura Dinâmica do Espaço Regional, Urbano e Rural. 

 
UFRN/PPGe 

 
(1) Dinâmica Socioambiental e Reestruturação do Território 

(a) Território, Estado e Planejamento; 
(b) Dinâmica Urbana e Regional; 
(c) Dinâmica Geoambiental, Risco e Ordenamento do 
Território 

 
UFPB/ PPGG 

 
(1) Território, Trabalho e Ambiente 

(a) Cidade e Campo: espaço e trabalho; 
(b) Gestão do território e análise geoambiental; 
(c) Educação Geográfica. 

 
UFPE/PPGEO 

 
(1) Regionalização e Análise Regional 

(a) Análise, conservação e monitoramento de ecossistemas; 
(b) Dinâmica superficial e climática das paisagens naturais 
tropicais úmidas e semiáridas; 
(c) Dinâmicas territoriais do desenvolvimento e 
regionalizações;  
(d) Produção e dinâmicas dos espaços metropolitanos e das 
cidades intermediárias; 
(e) Espaço agrário, movimentos sociais e políticas públicas; 
(f) Educação, cultura, Política e inovação na produção 
contemporânea do espaço 

 
FUFSE/ NPGEO 

 
(1) Organização do espaço rural no mundo subdesenvolvido: 1999-
2001; 
(2) Organização e dinâmica dos espaços agrário e regional; 
(3) Produção do espaço agrário e dinâmicas territoriais. 
 

(a) Análise ambiental e espaço rural: (1985-2000);  
(b) Estado e organização do espaço agrário:(1985-2000);  
(c) Mudanças na organização agrária: (1985-2002); 
(d) Tipologia e regionalização agrícola: (1985-2000); 
(e) Produção e Organização do Espaço Agrário; 
(f) Análise Regional;  



P á g i n a  | 349 

 
 

(g) Produção e Organização do Espaço Agrário; 
(h) Dinâmica Ambiental; 
(i) Produção do espaço agrário; 
(j) Dinâmicas territoriais e desenvolvimento e (l) Dinâmica 
ambiental 

PPGEO/UFPA (1) Organização e Gestão do Território (a) Dinâmicas Territoriais da Amazônia; 
(b) Dinâmicas da Paisagem na Amazônia: agentes, 
processos e conflitos.  

PPGGEA/UNB (1) Gestão Ambiental e Territorial (a) Produção do Espaço e Território Nacional; 
(b) Representação Espacial da Dinâmica Territorial e 
Ambiental 

PPGEO/UFG (1) Natureza e Produção do Espaço (a) Dinâmica socioespacial: urbana, agrária, regional e 
ambiental;  
(b) Ensino-Aprendizagem de Geografia; 
(c) Análise Ambiental e Tratamento da Informação 
Geográfica. 

PPGGEO/UFMS (1) Análise Geoambiental e Produção do Território (a) Dinâmica Ambiental e Planejamento; 
(b) Dinâmicas Territoriais na Cidade e no Campo. 

UFMT (1) Ambiente e Desenvolvimento Regional 
 

(a) Dinâmica da Natureza e Ações Antrópica,  
(b) Produção do Espaço Regional 

UFMG (1) Análise Ambiental 
 
(2) Organização do Espaço. 

(a) Meio Ambiente, Paisagem e Desenvolvimento 
sustentável;  
(b) Geomorfologia e análise ambiental; 
(c) Produção, organização e gestão do espaço;  
(d) Teoria, métodos e linguagens em geografia. 

PUC/MG (1) Análise Espacial 
 

(a) Estudos urbanos e regionais;  
(b) Meio Ambiente; 
(c) Sistemas de informações Geográficas (SIG) 

 
 

PPGEO/UFU 

 
(1) Geografia e Gestão do território 

(a) Análise, planejamento e gestão ambiental; 
(b) Análise, planejamento e gestão dos espaços rural e 
urbano,  
(c) Ensino, métodos e técnicas em geografia 
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PPGG/UFRJ 

(1) Organização e Gestão do Território 
 
(2) Planejamento e Gestão Ambiental 

(a) Espaço e Dinâmicas Urbano-Regionais;  
(b) Geopolítica e Territorialidade;  
(c) Cultura, Informação e Cidadania; 
(d) Desenvolvimento, Ambiente e Território; 
(e) Processos Geomorfológicos e Evolução da Paisagem; 
(f) Interações Geoecológicas e Biodiversidade;  
(g) Dinâmica Hidroclimática; 
(h) Geoprocessamento. 

POSGEO/UFF (1) Ordenamento Territorial e Ambiental (a) Ordenamento Territorial Urbano-Regional; 
(b) Ordenamento Territorial Ambiental 

PPGEO/UERJ (1) Gestão e Estruturação do Espaço Geográfico (a) Globalização, Políticas Públicas e Reestruturação 
Territorial; 
(b) Cultura e Natureza. 

 
USP 

(1) Geografia humana 
(2) Geografia física 

Linhas de pesquisa/Geografia Física: (a) Informação 
geográfica (tratamento, representação e análise); (b) 
Estudos interdisciplinares em Pedologia e Geomorfologia; 
(c) Estudos teóricos e aplicados em Climatologia; (d) 
Paisagem e planejamento ambiental; 
Linhas de pesquisa /Geografia Humana: (a) Teoria e 
Método em Geografia; (b) Geografia Política, Planejamento 
e Recursos Naturais; (c) Cartografia, Geoprocessamento, 
Imagens e Representações do Espaço Geográfico; (d) 
Geografia da Cidade e do Urbano; (e) Território, Economia e 
Dinâmicas Regionais; (f) Geografia, Educação e Ensino; (g) 
Território, Agricultura e Sociedade. 

 
Unicamp 

(1) Análise Ambiental e Dinâmica Territorial (a) Dinâmica Territorial: sistemas técnicos atuais e novas 
práticas socioespaciais; 
(b) Sistemas de Informação Geográfica, Análise dos 
Componentes Naturais da Paisagem e das Transformações 
Decorrentes do Uso e Ocupação. 

 
UNESP/RC e 
UNESP /PP 

 
(1) Organização do Espaço 
 
(2) Produção do Espaço Geográfico 

(a) Análise ambiental;  
(b) Dinâmicas e processos no espaço rural e urbano; 
(c) Espaço: sociedade, cultura e educação; 
(d) Dinâmicas da natureza;  
(e) Análise e gestão ambiental;  
(f) Trabalho, saúde ambiental e movimentos socioterritoriais;  
(g) Produção do Espaço Urbano;  
(h) Dinâmicas agrárias, políticas públicas e desenvolvimento 



P á g i n a  | 351 

 
 

regional; 
(i) Desenvolvimento territorial. 

 
PPGeografia/UFPR 

(1) Espaço, Sociedade e Ambiente (a) Paisagem e análise ambiental; 
(b) Produção e transformação do espaço urbano-regional; 
(c) Território, cultura e representação.  

 
PPG/UEL 

(1) Dinâmica Espaço-Ambiental 
(2) Dinâmica Socioespacial 
 

(a) Cidades, 
(b) A produção da agricultura paranaense,  
(c) Cartografia ambiental,  
(d) Recursos hídricos, 
(e) Turismo rural. 

 
PGE/UEM 

(1) Análise Regional e Ambiental”; (a) Análise Ambiental; 
(b) Métodos e Técnicas de Pesquisas; 
(c) Análise Biogeodinâmica da Paisagem; 
(d) Organização do Espaço Habitado; 
(e) Análise Regional; 
(f) Produção do Espaço e Dinâmicas Territoriais.  

 
PÓSGEA/UFRGS 

(1) Análise Ambiental e Territorial (a) Análise Ambiental;  
(b) Análise Territorial; 
(c) Ensino a geografia. 

 
PPGGEO/UFSM 

(1) Análise Ambiental e Dinâmica Espacial (a) Dinâmicas da Natureza e Qualidade Ambiental do Cone 
Sul; 
(b) Dinâmicas Territoriais do Cone Sul. 

 
PPGG/UFSC 

(1) Desenvolvimento Regional e Urbano 
 
(2) Utilização e Conservação de Recursos Naturais 

(a) Formação Socioespacial: Mundo/Brasil/Regiões;  
(b) Dinâmicas e Configurações de Espaços Rural, Urbano e 
Regional;  
(c) Redes, Organização Territorial e Políticas Públicas 
(d) Análise Ambiental;  
(e) Oceanografia Costeira e Geologia Marinha;  
(f) Processos geológicos, geomorfológicos e desastres 
naturais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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ANEXO A 

 

Tabela 17: Relação dos números aleatórios para composição da amostra 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


