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Apresentação: um convite à leitura

              
Esta publicação é resultado de um conjunto de reflexões teóricas e contribuições de práticas 

de projetos de diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros, articuladas durante os debates 
promovidos no âmbito do Seminário Internacional Turismo, Natureza e Cultura: Diálogos 
Interdisciplinares e Políticas Públicas, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa/Ministério da Cultura, a Universidade de 
Paris 1/Sorbonne Pantheon e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, 
Estratégias e Desenvolvimento (INCT-PPED) do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), entre os dias 30 de maio e 02 de junho de 2016.  Este seminário 
teve como objetivo principal a promoção de um diálogo interdisciplinar qualificado sobre a relação 
entre turismo, natureza e cultura, em suas interfaces com políticas públicas. O evento buscou 
ainda promover um processo de construção compartilhada de conhecimento sobre a temática em 
foco, na conexão entre a academia e a gestão pública, com a intenção de sensibilizar os demais 
segmentos da sociedade para esse debate de grande relevância na contemporaneidade.
            Com essa inspiração, o seminário foi concebido, no plano acadêmico, no sentido de 
potencializar e/ou dinamizar uma rede de pesquisa interdisciplinar e um processo de cooperação 
nacional e internacional para o desenvolvimento de projetos capazes de promover novas reflexões 
teóricas e também pesquisas aplicadas ao tema. Nesse caso, como ressignificar o fenômeno 
do turismo diante da crise contemporânea? De que forma reinterpretar a noção de cultura na 
contemporaneidade? Como religar natureza e cultura em políticas públicas? Como construir 
pontes entre a academia e a gestão pública com esse objetivo? Como se expressa o debate no 
Brasil? Quais as questões que emergem para o debate no caso específico do estado do Rio de 
Janeiro, posteriormente à realização dos megaeventos Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada de 
2016? Essas foram algumas das inquietações que motivaram este encontro, permeado por novas e 
recorrentes questões durante toda a sua realização. 
            A reflexão proposta foi orientada também pela perspectiva de se considerar o turismo não 
apenas como uma atividade de mercado, mas, principalmente, como um fenômeno contemporâneo 
complexo e multifacetado. Por essa via de análise, a sua compreensão implica, por pressuposto, 
em uma leitura crítica sobre a relação natureza e cultura, no contexto de uma sociedade global em 
crise.
            Apesar da complexidade da abordagem que o tema exige, partiu-se também da crítica que 
a pesquisa acadêmica tende ainda a ser conduzida de maneira predominantemente disciplinar e 
compartimentada e, as políticas públicas setoriais são implementadas, de maneira geral, de forma 
fragmentada e dissociada da produção acadêmica que traduz esta reflexão. Da mesma forma, no 
plano da pesquisa, são raras as oportunidades de construção e implementação de projetos conjuntos, 
de médio e longo prazos, entre os grupos envolvidos e entre esses e a gestão pública e/ou os demais 
segmentos da sociedade na temática em foco.
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 Pretendeu-se, assim, com este debate, inspirar um movimento inicial, baseado nas redes 
de pesquisa em curso, que possa se expressar em projetos inovadores e publicações sobre o tema 
em foco, além de iniciativas conjuntas de capacitação e/ou intercâmbio, em nível de graduação e 
pós-graduação, e também de ações de extensão universitária. 
 Além disso, buscou-se contribuir para uma nova forma de se pensar o desenvolvimento 
turístico, para além da perspectiva do mercado, segundo uma abordagem ética e engajada, orientada 
pelo compromisso de transformação social, capaz de integrar natureza e cultura.
 Para que esse objetivo fosse alcançado, algumas questões foram formuladas aos 
pesquisadores envolvidos nesta aventura: 

a) Quais as principais questões teóricas e metodológicas que devem ser consideradas neste 
debate?
b) Quais os principais obstáculos a serem transpostos para a pesquisa interdisciplinar neste 
campo?
c) Como fortalecer o debate crítico sobre o tema na academia e na sociedade?
d) Como integrar as políticas públicas dirigidas ao turismo, à proteção da natureza e à 
cultura?
e) Como promover o diálogo entre a academia e a gestão pública neste desafio?
f) Como ampliar este debate para os demais segmentos da sociedade?

  Com essas questões norteadoras, diversos pesquisadores e interlocutores da gestão pública 
foram convidados a elaborar um texto de reflexão, a ser compartilhado com todos os demais 
parceiros da rede de pesquisa engajada na construção do referido evento. Nesta publicação, 
estão sistematizadas as distintas leituras e impressões sobre o tema. A partir dela, buscam-se 
iluminar alguns dos possíveis caminhos para a pesquisa e para as políticas públicas nas interfaces 
entre turismo, natureza e cultura, no âmbito da cooperação Brasil-França, recorte privilegiado no 
debate proposto e traduzido nesta publicação. A intenção, neste caso, é inspirar a construção de 
uma rede de pesquisa Brasil-França na temática em foco, em um horizonte de longo termo, capaz 
de contribuir não apenas para a inovação em pesquisa, mas também para a formação de recursos 
humanos engajados em uma leitura crítica e interdisciplinar sobre o tema. Este desafio tem como 
pano de fundo a crise da sociedade cotemporânea e, a perspectiva de interpretação do turismo 
como vetor de transformação social e valorização de patrimônio natural e cultural, no plano global. 
 Este livro se organiza, assim, como uma espécie de “roda de conversa”, na qual os autores 
se expressam livremente, sem a priori, questionando certezas, levantando novas possibilidades 
para a pesquisa, relatando experiências de projetos, expressando inquietações e promovendo o 
debate. Para facilitar a leitura e a compreensão do debate em foco, o livro se divide em duas partes 
interdependentes: Na primeira parte, estão os artigos acadêmicos que buscam discutir as questões 
conceituais e trazer à reflexão o debate no plano internacional. Na sequência, discute-se o contexto 
brasileiro e, em particular, o caso do Rio de Janeiro. A segunda parte busca sistematizar algumas 
reflexões complementares, a partir da vivência na pesquisa e na gestão pública, em interface com 
os demais segmentos da sociedade.
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Com esse tom de diálogo inacabado e em movimento, a rede de pesquisa vai também se 
configurando e novos caminhos vão sendo também tecidos para reinterpretar a articulação entre 
turismo, natureza e cultura.

Uma boa leitura!

Marta Irving e equipe de organizadores
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PARTE I: DEBATE ACADÊMICO



Turismos, naturezas e culturas: para se pensar políticas públicas e 
interdisciplinaridade em pesquisa

Marta de Azevedo Irving
Marcelo A. G. Lima

Edilaine Albertino Moraes

Para inserir o debate: Turismos, naturezas e culturas 
 O turismo representa um fenômeno contemporâneo complexo, associado a inúmeras 
dimensões econômicas, sociais, ambientais, éticas, políticas e simbólicas. Fenômeno este que 
implica, por pressuposto para a sua interpretação, uma leitura teórica multidimensional e, por 
consequência interdisciplinar, mediada por uma perspectiva política crítica.  No entanto e apesar 
disso, entendidos apenas pela via de significação do mercado, natureza e cultura são, frequentemente, 
apropriadas e traduzidas pelo segmento turístico como “insumos” ou, em linguagem turística, 
como “atrativos” para alimentar o processo e as estatísticas dos distintos “segmentos” previamente 
formatados, para atender a uma demanda induzida e ávida por novidades. Essa demanda é, assim, 
construída e realimentada com base em imaginários e sonhos de uma sociedade em crise, cada vez 
mais distante de si mesma. 
 Embora essa leitura pareça compreensível pela perspectiva dos modelos econômicos 
vigentes, ela tende a ser excessivamente simplista, diante da complexidade do fenômeno, 
fortemente influenciado pelo contexto político, ético, ambiental, social e geopolítico, no plano 
global. Essa afirmação adquire contornos ainda mais marcantes quando se considera a tendência 
de expansão crescente para o setor, observada globalmente. Na atualidade, as estatísticas da 
Organização Mundial de Turismo de 2015 (UNWTO), divulgadas em 2016 sobre o turismo no 
mundo, apontam para 1.184 milhões de chegadas de turistas, globalmente, com receitas que 
representam aproximadamente 10% do PIB mundial (UNWTO, 2016), em um cenário de clara 
expansão.
 Sendo assim, interpretar o turismo apenas como atividade econômica certamente tenderia 
a representar um equívoco no plano da pesquisa acadêmica e também pela perspectiva de políticas 
públicas. Isso porque, a leitura simplificada e reducionista deste fenômeno de alcance global pelo 
viés estritamente econômico restringe claramente a possibilidade de uma real “radiografia” dos 
processos envolvidos e limita inúmeras potencialidades em planejamento dirigido ao setor.
 Além disso, essa percepção limitada e limitante neste campo tende a mascarar uma 
dinâmica socioambiental complexa, invisível pelas estatísticas turísticas e que, muitas vezes, pode 
estar na origem da própria inviabilidade dos projetos turísticos.
 Não se pode desconsiderar, neste debate que, segundo Moscovici (2002), “a natureza 
nos fabrica tanto quanto nós a fabricamos”. Mas qual o significado de natureza e de cultura?  A 
natureza enquanto natureza virgem e desabitada segundo o mito moderno da natureza intocada 
(DIEGUES, 2008) ou a natureza viva e humanizada que traduz subjetividades e maneiras de 
interpretar o mundo (MOSCOVICI, 2002; MORIN, 2005, 2011 e 2015)?  E como decodificar o 
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sentido de cultura nesta reflexão? Um registro monolítico de uma estória cristalizada em tempo 
e espaço ou um sentido de movimento que traduz transformação segundo a leitura das esferas 
culturais de Verbunt (2016)?
 Além disso, não se pode negligenciar que o turismo se constrói na crise da pós-
modernidade. Para Moscovici e Morin, a crise de civilização decorre também da cisão histórica 
entre sociedade e natureza. Isto porque natureza e sociedade são elementos indissociáveis de um 
mesmo universo, como é também defendido por Guattari (1991), Morin e Kern (1993), entre 
tantos outros pensadores contemporâneos, para os quais, a crise de civilização implica, para o 
seu enfrentamento, no religare entre sociedade e natureza, no compartilhamento de um destino 
comum, na Terra Pátria. 
 Evidentemente que, como via de intervenção e apropriação das naturezas e das culturas, 
o sentido do turismo precisaria ser revisitado e reinterpretado na contemporaneidade, segundo a 
percepção da indissociabilidade entre as culturas e as naturezas, o que tem rebatimentos diretos na 
lógica vigente da pesquisa acadêmica e nas políticas públicas setoriais. 
 Mas como ressignificar turismo? Não se pode negligenciar também neste debate polêmico 
e efervescente que a própria noção de turismo vem se modificando historicamente, a partir da 
clássica definição da Organização Mundial do Turismo (OMT) de 1993, que o caracterizou 
como a atividade de pessoas que viajam para lugares afastados de seu ambiente cotidiano ou 
que neles permanecem por menos de um ano consecutivo, a lazer, a negócios ou por outros 
motivos (UNWTO, 1993).  Essa proposta conceitual, assim como suas variantes, expressa de 
maneira clara um viés técnico e operacional de origem, evidentemente insuficiente para abordar 
as questões anteriormente mencionadas, uma vez que tende a reduzir o significado do turismo a 
uma lógica de interpretação orientada por uma visão predominante de mercado. É esta abordagem 
que tem inspirado, historicamente, as ações de planejamento para o setor, que se apropriam, então, 
das naturezas e das culturas como motivações para os desejos de consumo de um contingente 
populacional, cada vez mais, ávido por viagens ou pela sensação de viagem. 
 Pelas perspectivas teóricas abordadas, o turismo como fenômeno contemporâneo se 
expressa como movimento, como estranhamento, como tradução de sonhos e imaginários, mas 
também como via potencial para o “religare” com a própria natureza diante do reconhecimento 
da diversidade humana e da real possibilidade do “encontro” na diferença, pela via da alteridade. 
Mas como reinterpretá-lo diante dos desafios da crise civilizatória e da urgência do “religare” entre 
sociedade e natureza? Como ressignificá-lo em resposta às tendências geopolíticas que impõem 
barreiras ainda mais graves ao reconhecimento da diversidade cultural? Estariam as políticas 
públicas setoriais sintonizadas com as tendências globais em busca de sustentabilidade nesse 
encaminhamento? A academia e a gestão pública estariam suficientemente mobilizadas para lidar 
com os desafios e compromissos contidos nos inúmeros dispositivos legais pactuados no plano 
global? São inúmeras as questões que permanecem sem resposta, seja no âmbito da academia, 
ainda orientada por uma perspectiva prioritariamente disciplinar de interpretação da realidade, seja 
no campo das políticas públicas, em geral fragmentadas e distantes das dinâmicas socioeconômicas 
locais.
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Introduzindo o campo fértil das políticas púbicas globais para se pensar os turismos, as 
naturezas e as culturas
  São inúmeros os compromissos globais pactuados, nos últimos anos, que poderiam estar 
na base de ações integradas das políticas públicas de turismo, natureza e cultura. Evidentemente 
que, não se tem aqui a intenção de um estudo detalhado sobre esses dispositivos, mas se pretende 
apenas mapear, preliminarmente, alguns dos mais significativos para a reflexão proposta, para 
que se possa também orientar, no futuro, ações integradas para as políticas setoriais, em âmbito 
nacional.
 Alguns dos principais documentos mapeados para inspirar uma possível integração entre 
as políticas públicas setoriais estão sistematizados no Quadro 1, a seguir:

QUADRO 1: Quadro-síntese de principais políticas públicas/dispositivos globais dirigidos a 
turismo, natureza e cultura

Documento Síntese/Objetivos

Convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural (UNESCO, 1972)

Nesse documento são articulados os compromissos 
dirigidos à conservação da natureza e à preservação de 
bens culturais.  Reafirma-se a importância das expressões 
culturais em benefício de todas as sociedades planetárias 
e a ênfase é atribuída à articulação entre cultura e 
desenvolvimento, segundo uma plataforma inovadora para 
a cooperação internacional.

Convenção da Diversidade 
Biológica (ONU, 1992)

Principal marco global das políticas públicas de proteção da 
natureza, com os objetivos de conservação da diversidade 
biológica, de utilização sustentável de seus componentes e 
de repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 
utilização dos recursos genéticos.

Carta do Turismo Sustentável 
(OMT, 1995)

Primeiro documento da OMT publicado após a Rio-92, 
inspirada nos princípios da Agenda 21. Esse documento 
define as bases de um plano de ação para o turismo 
sustentável, a ser desenvolvido por todos os países 
signatários da ONU.

Carta Internacional do Turismo 
Cultural (UNESCO, 1999).

Nesse documento se prioriza o desenvolvimento turístico 
em harmonia com o respeito e a valorização tanto 
do patrimônio cultural quanto das culturas vivas das 
comunidades autóctones.  

Declaração Universal sobre a 
Diversidade Cultural (UNESCO, 
2002)

No seu texto são enfatizados o processo de 
transformação da cultura e a noção de diversidade, 
por meio do reconhecimento das múltiplas identidades 
e dinâmicas associadas, sendo a relação entre 
natureza e cultura considerada como pressuposto 
inspirador. Neste documento se articula o debate sobre a 
noção de cultura, sobre direitos humanos e solidariedade 
internacional. Nele é também ampliado o debate 
internacional sobre as questões vinculadas à diversidade 
cultural, especialmente no que se refere às interfaces com 
o desenvolvimento e os seus desdobramentos em políticas 
públicas.
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O Turismo e a Diversidade 
Biológica (CDB, 2002)

O documento destaca o valor da biodiversidade para a 
atividade turística e as vias pelas quais o turismo pode 
contribuir para a conservação da biodiversidade. Especial 
atenção é dirigida ao valor do sentido de contemplação e 
observação da natureza como uma via de reconexão entre 
natureza e sociedade. 

Diretrizes para Biodiversidade 
e Desenvolvimento Turístico 
(CDB, 2004)

Esse documento aborda, de maneira ampla, as relações 
entre turismo e proteção da natureza, uma vez que traz 
recomendações para que as iniciativas turísticas sejam 
desenvolvidas de maneira a gerar menos impactos 
indesejáveis, considerando também o papel do turismo 
para a conservação da biodiversidade. O documento 
consolida ainda algumas das diretrizes dirigidas ao turismo 
sustentável, delineadas através de diferentes Conferências 
das Partes da Convenção da Diversidade Biológica. 

Convenção sobre a Proteção e 
promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais (UNESCO, 
2005)

Esse dispositivo da UNESCO visa reafirmar o compromisso 
global com relação à diversidade das expressões culturais. 
Além disso, a Convenção objetiva fortalecer o diálogo entre 
as culturas, fomentando a interculturalidade e promovendo 
o respeito pela diversidade das expressões culturais, além 
de enfatizar a importância da sensibilização da sociedade 
para o seu valor, nos planos local, nacional e internacional.

Guia Prático para o 
Desenvolvimento de Produtos 
Turísticos relacionados à 
Biodiversidade (OMT, 2011)

Esse representa um documento para o assessoramento 
técnico destinado a um público amplo de provedores 
de serviços turísticos e turistas. Tem como finalidade 
delinear ações para o desenvolvimento de “produtos 
turísticos duráveis”, em consonância com a conservação 
da biodiversidade. Esse compilado de “boas práticas” tem 
como prioridade de aplicação as áreas com elementos 
naturais significativos, podendo se situar ou não no interior 
ou entorno de áreas protegidas.

Carta do Turismo Sustentável + 
20 (OMT, 2015)

Nesse documento se enfatiza a importância dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados pelas 
Nações Unidas em 2015, como oportunidade para o 
desenvolvimento turístico, de forma inclusiva e sustentável. 
É tambem reafirmada a preocupação com os impactos 
negativos do turismo com relação aos recursos naturais 
e culturais, os desequilíbrios e desigualdades sociais e o 
risco de terrorismo em muitos destinos turísticos. Nesse 
dispositivo o turismo é mencionado como uma via potencial 
para a paz e a tolerância planetárias.

  Fonte: Autores, 2016.

Esta síntese dos dispositivos globais parece ilustrar algumas importantes pistas para a 
integração de políticas públicas também em seus rebatimentos nacionais. Mas apesar dos avanços 
evidentes, nos últimos anos, traduzidos pelo conteúdo de alguns destes documentos mais recentes 
com o direcionamento de sustentabilidade1, as políticas públicas de turismo, proteção da natureza 
e cultura vêm sendo implementadas ainda, em grande parte, de forma fragmentada. Em poucos 
documentos, parece haver clareza com relação à intencionalidade de articulação estratégica das 

1   Debate também controverso, segundo Irving (2014).
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ações previstas. Assim, embora o discurso oficial expresse, gradualmente, um movimento nessa 
direção, o processo dirigido à sua implementação e as institucionalidades envolvidas não parecem 
ainda refletir o alcance da complexidade associada à articulação entre as políticas setoriais de 
turismo, proteção da natureza e cultura. 

Além disso, na maioria dos documentos oficiais, o turista é apenas entendido como o 
consumidor final do “cardápio” diversificado de “produtos oferecidos” (entre os quais, natureza e 
cultura) e não propriamente como protagonista do processo de interação com os lugares visitados 
ou como agente de transformação na religação entre natureza e cultura e na difusão de novos 
valores. Ademais, as populações locais são, frequentemente, entendidas como “provedoras de 
serviços” ou como “atrativos” desconectados da dinâmica do ambiente visitado. Com base nestes 
argumentos, é fundamental que a noção de turismo seja ressignificada na contemporaneidade e, 
da mesma forma, que a pesquisa em turismo se reinvente, como argumentado na introdução deste 
artigo.

Também por todas estas razões, no plano das políticas públicas nacionais, a insistência na 
compreensão do turismo como setor isolado da economia gera distorções graves em planejamento 
e efeitos sociais e ambientais indesejáveis que podem, inclusive, comprometer a própria 
sustentabilidade das ações previstas.

A academia e os novos caminhos da interdisciplinaridade: rompendo paradigmas?
 Tendo como inspiração o debate teórico inicial, as tendências de políticas públicas e de 
expansão do turismo no plano global como previamente discutido, parece evidente a necessidade 
de uma mudança paradigmática no processo de geração de conhecimento neste campo.

Neste contexto, é importante também enfatizar que apesar do reconhecimento da 
complexidade envolvida na temática em foco, são inúmeras as dificuldades e fragilidades 
epistemológicas neste campo de investigação. Isso porque, estas pesquisas não se apropriaram 
ainda do quadro teórico e metodológico disponível nas ciências humanas e sociais e não dispõem 
de tradição acadêmica com relação ao desenvolvimento de suas próprias bases de referência como 
campo de conhecimento, conforme discutido por Moesh (2002). Como indica Panosso Netto 
(2011), para a construção do conhecimento crítico é necessário que sejam considerados os valores 
e alicerces da Filosofia e da Epistemologia. Caso contrário, este conhecimento pouco tende a 
avançar, permanecendo circunscrito a alguns grupos que dele se apropriam.

No contexto de uma sociedade em crise, apenas uma leitura teórica multidimensional e 
interdisciplinar sobre o turismo poderia contribuir para a interpretação de suas nuances e efeitos, 
uma vez que esse se expressa como um fenômeno amplo que influencia a construção de novas 
territorialidades, que altera os modos de vida e o processo de reprodução social. Assim, essa 
discussão tem importantes rebatimentos também no processo de construção de formas alternativas 
de se pensar, agir e influenciar decisões, tanto na esfera da vida cotidiana quanto na esfera da vida 
política de cada cidadão. Essa percepção que reafirma a necessidade de desenvolvimento de um 
outro tipo de turismo orientado pelo compromisso de sustentabilidade tem sido defendida por 
muitos pensadores contemporâneos como uma via possível para o enfrentamento dos problemas 
e desafios impostos à humanidade nas últimas décadas.  Entre os muitos setores da sociedade, 
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a academia em particular, tem um papel central neste debate, uma vez que o turismo representa 
uma das forças motrizes de transformação da sociedade pós-moderna, que também influencia no 
redesenho das estruturas mundiais, no processo de globalização, na formação de grandes blocos 
econômicos e em mutações profundas do espaço geográfico (TRIGO, 1999). Entretanto, na 
percepção desse autor, o processo de supervalorização do turismo tem sido gerado por discursos 
simplistas e valores dominantes também na academia, que o interpretam, frequentemente, como 
um veículo promissor para a geração e multiplicação de riquezas e empregos em uma sociedade 
capitalista e desumanizada.
 Assim, as pesquisas em turismo, na atualidade, enfrentam também o desafio de construção 
de um caminho teórico e metodológico inovador, a partir do reconhecimento da perspectiva 
interdisciplinar como via possível e desejável para a investigação, o que implica também em 
uma reflexão profunda e crítica sobre as práticas acadêmicas correntes e a ética na pesquisa, na 
atualidade.
 Somente a partir deste exercício seria possível se pensar o turismo como uma via 
possível de encontro na natureza e na diversidade. Afinal, não seriam visitados e visitantes, em 
qualquer lugar turístico, protagonistas potenciais de um processo pulsante de transformação social 
e interculturalidade, de reconhecimento da natureza como bem comum e de difusão de novos 
valores na sociedade contemporânea?  
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Entre a cultura e a natureza – a patrimonialização das paisagens naturais

Maria Tereza Duarte Paes

A sociedade moderna produz espaço de acordo com suas escolhas para o que concebe 
como desenvolvimento. Sob a ótica da conservação da natureza, a concepção de desenvolvimento 
sustentável ganhou força e favoreceu a efetiva institucionalização de áreas de reserva. Neste novo 
sistema da natureza (SANTOS, 1992), o espaço é recortado em novos territórios valorizados como 
reserva de capital futuro (BECKER, 2005), muitas vezes sobrepostos às territorialidades locais 
historicamente constituídas.

A valorização e a patrimonialização das paisagens naturais encontraram, hoje, um papel 
privilegiado nas práticas sociais, políticas e econômicas, exigindo de nossas interpretações um 
esforço teórico que supere a sua compreensão técnica e operacional. Isso porque estamos diante de 
ações sociais reveladoras de conflitos de interesse, de representações simbólicas e de apropriação 
do território.

Do ponto de vista teórico, a natureza tornada patrimônio é uma materialidade, que 
se exprime a nós na paisagem nossa forma de compreender e classificar o mundo. A natureza 
tornada Unidade de Conservação ou patrimônio natural é fundamentada por um estatuto jurídico, 
constituída por um território normado e legitimada pela necessidade de conservação da natureza, 
por conseguinte, da sobrevivência da espécie humana.

No século XIX, a ideia de patrimônio comum da humanidade remetia à herança comum 
das coletividades. Essa ideia funda juridicamente o livre acesso às riquezas naturais dos países 
mais pobres e, a partir da segunda metade do século XX, o temor pela escassez, revelado por 
uma nova consciência socioambiental impõe também os limites do crescimento que estes países 
deveriam adotar (LABROT, 1996, p. 110-112).

Somado a isso, hoje, as paisagens naturais ganharam destaque na escala internacional dos 
interesses do setor turístico, atividade econômica que organiza, normatiza, seleciona, fragmenta 
e dá uma nova dinâmica ao uso do território. É bastante conhecido o processo contraditório de 
valorização turística das paisagens naturais. O selo de área a ser conservada, sobretudo pelos 
critérios de paisagens excepcionais dos Patrimônios Mundiais pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), legitima a sua valorização turística 
(LAZZAROTTI, 2000; BOURDEAU; GRAVARI-BARBAS; ROBINSON, 2012).

Desde as contribuições de Carl Sauer (1925/1998), o termo paisagem cultural romperia 
a dicotomia entre as abordagens físicas, das ciências naturais e humanas, das ciências sociais. 
Embora mais afeita à morfologia descritiva da paisagem e à fisiologia dos aspectos naturais ou 
ecológicos, a Geografia Cultural destacou a função social da organização das paisagens, com 
potencial de superação das abordagens deterministas na relação homem e meio, e da sua própria 
dicotomia interna como ciência da natureza e da sociedade.

Mas, se as categorias e conceitos orientam nosso processo cognitivo de interpretação do 
mundo, a plasticidade dos conceitos nos permite sua ressignificação para que, ainda, sirvam como 
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ferramentas analíticas em períodos históricos distintos. Nesse sentido, a categoria contém um 
valor que é permanente e outro que é histórico, alterando-se em significado para adaptar-se à nossa 
interpretação do mundo. Se hoje a paisagem ganhou novamente valor cultural e passou a fazer 
parte novamente de nosso arsenal conceitual, devemos desvendar qual o seu papel operacional e 
cognitivo para este novo momento.

Então, para iniciar, nos perguntamos: o que é paisagem? Com Ab’Saber (2003, p. 09) 
respondemos: é herança material e simbólica e patrimônio coletivo de significação histórica 
localizada, e é nesse fragmento da totalidade do espaço que o tempo ou a memória, se cristaliza, 
dando-se a nós para interpretação.

O processo de patrimonialização da natureza, por meio da seleção de paisagens 
excepcionais ou de criação de Unidades de Conservação, institui novas normas e regras de uso 
e apropriação do território, ignorando a prática do direito costumeiro das populações locais, 
configurando-se enquanto verticalidades (SANTOS, 1996). Esta é uma ordem distante de imposição 
de relações econômicas, políticas e sociais aos lugares, com nexos geográficos mundializados que 
desestruturam os alicerces socioespaciais vividos nas horizontalidades ou nos lugares. 

Assim, podemos afirmar que as novas funções e valores sociais que passam a dar sentido 
à conservação da natureza integram a paisagem natural ao sistema social, desnaturalizando o 
seu conteúdo em um novo sistema da natureza concebido por uma ordem hegemônica global 
(SANTOS, 1992, p. 95). Desse modo, as paisagens naturais, portadoras de sentido e valor social 
para as populações locais, são agora valorizadas pelo olhar externo e pelas relações de poder que 
as transformam em território de disputas (LUCHIARI, 2000, p. 11).

A criação de territórios a partir do processo de institucionalização de reservas da natureza 
é um projeto político da modernidade que, em grande medida, racionaliza e reduz a complexidade 
de nossa relação com o mundo, como se as relações tradicionais com a natureza não existissem 
ou tivessem um valor menor diante da lógica racionalista do capitalismo. É necessário deixar 
o discurso do falso heroísmo de lado, “salvar a natureza e as gerações futuras”, e enfrentar as 
suas reais escalas socioespaciais, do local ao global, e temporais, do passado, presente e futuro. 
A institucionalização das UCs é um processo de legitimação, mas não pode ser o único. Afinal, 
a própria concepção de ecodesenvolvimento e sua ressonância em desenvolvimento sustentável 
nasceram do conhecimento do modo de vida de populações tradicionais que viviam, na escala 
grande, em relativo equilíbrio de reprodução cultural e natural. A concepção de patrimônio natural 
possui um sistema de valores que não trata somente da estética da natureza, do seu valor romântico 
para a nossa apreciação, da sua classificação, preservação ou memória, mas de uma legitimidade 
científica, política e econômica da sobrevivência de um modelo de vida urbano e capitalista.

Similar ao processo globalizante dos territórios, a questão ambiental trouxe, em um 
primeiro momento, a concepção de meio ambiente como a unificação da crise ecológica. Desta 
forma, a sociedade moderna colocou a natureza em uma relação complementar, designando 
porções de reserva de natureza (LATOUR, SCHWART, CHARVOLIN, 1998, p. 92). Contudo, 
é inconcebível a ideia de territórios naturais desvinculados de relações sociais (HAESBAERT, 
2004, p. 53). Sob os mesmos pressupostos que os territórios políticos, as UCs são estabelecidas 
por um recorte político, permeadas por estratégias de poder, delimitadas por fronteiras materiais 
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ou simbólicas, essas são objeto de planejamento ou de uma normatização social e possuem graus 
de institucionalidade, objetivando uma coesão institucional (PAES-LUCHIARI, 2005).

Portanto, ao fazermos uso do termo “natureza” estamos, inevitavelmente, fazendo 
referência a uma produção sociopolítica e cultural, e essa ocorre em uma relação na qual sociedade 
e natureza são opostos e complementares. No processo de tecnificação da natureza e de sua 
institucionalização como patrimônio, a sociedade a transforma em objeto e externalidade. Por 
outro lado, são complementares na medida em que a estrutura social relativiza o seu valor local, 
reinventa a natureza e lhe confere valor de uso, de troca ou de reserva, “transformando elementos 
naturais em recursos sociais” (SANTOS, 1996, p. 54).

A natureza reinventada é orientada por novos atributos culturais e interesses políticos 
e “(...) provoca a reprodução de territórios que são uma espécie de clausura ao contrário, já que 
muitas vezes têm praticamente vedadas a intervenção e a mobilidade humana em seu interior” 
(HAESBAERT, 2004, p. 55). No Brasil, muitas populações tradicionais (pescadores, rebeirinhos, 
agricultores, quilombolas, entre outros) foram expulsas de seus territórios tornados Unidades de 
Conservação. Contraditoriamente, enquanto o discurso da preservação expulsou essas populações 
com o objetivo de excluir de tais áreas a dinâmica do mercado, essas mesmas áreas foram 
reincorporadas ao mercado pela apropriação turística e pela urbanização ao seu redor.

Nas planícies e encostas da Serra do Mar, no litoral norte do estado de São Paulo e 
sul do estado de Rio de Janeiro, região com áreas preservadas de Mata Atlântica e com antigos 
bairros de pescadores artesanais ou populações caiçaras, observamos que, desde os anos 1970, a 
proliferação de UCs com uma legislação ambiental restritiva tirou da cultura caiçara as suas antigas 
bases de sobrevivência econômica e cultural, quais sejam: 1) a caça, destinada à complementação 
alimentar; 2) a coleta extrativista de madeiras nobres para a confecção de canoas e madeiras leves 
para a confecção de artesanato, assim como de plantas e frutos da Mata Atlântica; 3) as práticas 
da pequena agricultura (especialmente de mandioca e banana). Além disso, a pesca artesanal, 
comprometida pela redução dos estoques de pescado retirados pela pesca industrial, tornou-se 
pouco viável economicamente, assim como as suas antigas territorialidades constituídas na praia – 
lugar de morar, das festas e da pesca –, e no sertão, nas encostas da Serra do Mar – lugar de colher 
e plantar -, foram tomadas pelas segundas-residências do turismo.

Contraditoriamente, após a expulsão direta ou indireta destas populações, o processo de 
urbanização turística (LUCHIARI, 2000) foi o vetor de transformação do lugar, com a consequente 
especulação imobiliária de suas terras e a implantação de uma nova racionalidade urbana. Tendo 
em vista que, na urbanização turística, diferente da urbanização industrial, embora ocorra a 
dinamização de vários setores produtivos, a sociedade de consumo possui mais visibilidade do que 
a produção; o comércio informal e sazonal naturaliza a precarização do trabalho; a intensificação 
dos fluxos migratórios acelera a hibridação cultural; a venda de paisagens de natureza estetizada 
aceleram a especulação imobiliária; e a implantação de infraestruturas modernas, sazonais ou 
concentradas, priorizam os usos privados ou mais elitizados.

Esse exemplo, recorrente no Brasil, se impõe para compreendermos que a proteção do 
patrimônio natural é também uma disputa de territórios entre ações e discursos que objetivam a 
conservação do seu valor material e econômico enquanto estoque futuro de recursos naturais, e 
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ações de conservação da “relevância cultural dos processos adaptativos dos grupos sociais ao seu 
meio ambiente” (XAVIER, 1987, p. 235) que primam pela permanência de práticas tradicionais no 
manejo da natureza, dos modos de vida a ele associados, e do etnoconhecimento de tais populações. 
Para além da preservação restrita da natureza em Unidades de Conservação, é preciso considerar 
tais populações tradicionais que, em muitos casos, seja pela baixa pressão demográfica sobre os 
recursos ou pelo uso de técnicas racionais de manejo associadas à reprodução do próprio grupo 
sociocultural, foram responsáveis pela conservação da natureza.

A pressão do crescimento da visitação turística em áreas patrimonializadas e sua 
consequente alteração do meio é bastante conhecida, seja na escala internacional ou nacional, para 
patrimônios mundiais ou não, em sítios naturais ou urbanos. Ao analisar a correspondência entre 
sítios de patrimônio mundial e sítios turísticos internacionais, Lazzarotti (2000, p. 01) afirma que 
“Cela valide l’hypothèse que patrimoine et tourisme procèdent d’un même systeme de valeurs, 
dont la diffusion mondiale est conforme à un seul et même mouvement de mise en ordre d’un 
monde”.

A questão não é negar a validade dos processos de conservação da natureza trazidos 
pela questão ambiental contemporânea, mas assumir que existem várias formas de concepção da 
natureza que devem ser respeitadas. Claro que devemos considerar que já caminhamos muito em 
relação a um primeiro modelo mais preservacionista e biocentrado; mas ainda teríamos muito a 
aprender com o etnoconhecimento das populações tradicionais constituídos na escala do lugar, 
e mesmo com o simples fato de reconhecer que também essas populações são nosso patrimônio 
histórico e não apenas a sua natureza agora ironicamente sacralizada por nós.
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Turismo, teoria e liberdade de ir e vir

Roberto Bartholo

Começo com uma proposição provocativa que se reporta a um texto de Vilém Flusser, 
cujo título original alemão é: Plannung des Planlosen e pode ser traduzido como planejamento do 
sem plano, publicado no Frankfurter Algemeine Zeitung, em 06 de agosto de 1970. A proposição 
nos diz: o turismo tem na contemporaneidade papel análogo ao que na Antiguidade tinha a teoria.

Consideremos mais de perto o que nos foi dito: a teoria na Antiguidade representava 
uma visão contemplativa e o teórico era um espectador daquilo que vale a pena ser visto. A teoria 
era sempre “pura”, um propósito em si, não sendo formulada com vistas a propósitos aplicados. 
Teorizar era uma forma de catarse, uma descarga purificadora de sentidos e emoções, que continha 
em si mesma suas finalidades. O turismo contemporâneo é uma viagem pela viagem e a sua 
experiência também apresenta características de uma forma de catarse. 

A proposição flusseriana está associada a uma intencionalidade: apontar contornos de 
uma fenomenologia do turismo. Para ser fiel a essa intencionalidade necessito fazer agora uma 
advertência. As diversas interfaces contemporâneas do turismo não serão o foco da minha questão. 
Longe de mim, pretender com isso diminuir suas importâncias, quer seja para economia (tão 
emblematicamente expressa na cunhagem da conhecida expressão indústria do turismo), quer 
seja para os governos (nacionais, regionais e locais), quer seja para a política internacional (com 
fronteiras nacionais crescentemente porosas diante da forte mobilidade dos fluxos turísticos), quer 
seja para a etnologia (com deslocamentos cruzados de usos e costumes), quer seja mesmo para a 
linguística (com acelerada mistura de elementos de diversos idiomas). Mas uma fenomenologia 
do turismo precisa tomar como seu ponto de partida o ato turístico em si. E precisa fazê-lo desde 
uma perspectiva filosófica. Isto implica um exercício não rotineiro, que a tradição filosófica da 
Antiguidade tão bem expressou dizendo que todo filosofar nasce de thaumazein, palavra grega 
usualmente traduzida por espanto, mas que prefiro traduzir por estranhamento. Ou seja, o filosofar 
requer colocar em questão o que usualmente não colocamos em questão. Pensar criticamente sobre 
o que sequer paramos para pensar. Em síntese: ousar olhar para X com olhos críticos e livres da 
inércia dos hábitos, usos e costumes. No nosso caso esse X será o turismo.

Processos turísticos apresentam três momentos distintos: a partida, a viagem em si e 
o regresso.  Em tempos passados, a partida era um ato de aventura, solenemente esperado em 
ciclos periódicos, tipicamente anuais, costumeiramente coincidentes com o período das férias nos 
calendários. Os preparativos da partida eram muitos, diversos e intensos. Eles integravam um 
cuidadoso planejamento que incluía estudar mapas, providenciar vistos e passaportes, comprar 
passagens, roupas adequadas e moeda estrangeira, comparar roteiros, reservar hotéis. A moderna 
marcação das férias anuais guardava, assim, uma analogia com os preparativos das peregrinações 
medievais ou dos jogos e mistérios antigos. A partida se finalizava no rito da despedida que podia 
incluir lágrimas de entes queridos e lenços acenados nas estações. Hoje tudo é muito diferente. 
Os preparativos se trivializaram. O cartão de crédito internacional e a globalização dos mercados 
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simplificaram muitas das decisões. Dentro de diversos blocos regionais, o mesmo ocorreu com 
relação à obtenção de vistos e passaportes. Nessa rede de decisões facilitadas, uma única decisão 
crítica permaneceu: ir ou não ir para esse ou aquele lugar, eis a questão.

Mas mesmo com partidas incomparavelmente mais ágeis e rápidas, um traço de solenidade 
permaneceu. Uma solenidade análoga àquela que os teóricos da Antiguidade designavam com 
a palavra epoché, usualmente traduzida como parada, obstrução ou suspensão do juízo na 
contemplação teórica imperturbada. A nova epoché turística contemporânea indica a solenidade 
de se desprender da teia de inércias e hábitos que tece a vida cotidiana e as responsabilidades 
costumeiras. A partida do turista expressa sua disponibilidade para dissolver hábitos fixos na 
mobilidade de um viajar em si e por si. Como enfatiza Flusser, a essência da liberdade do ir e vir 
é ser um acte gratuite, um ato livre de planos que o pré-configurem. Todo ato turístico carrega 
consigo uma nostalgia desse acte gratuite. Nostálgico dessa liberdade empenha-se por colocar em 
suspenso a contingência dos planejamentos habituais, das funcionalidades costumeiras, das vidas 
rotineiras. Nos horizontes desse desejo, desenham-se contornos da miragem de uma decisão feita 
na ausência de planejamento.  

Como afirma Flusser, o que a miragem encobre é o fato de “... esta liberdade sem 
planejamento é agora pré-planejada pelo capitalismo liberal” (1970, p. 29). A liberdade turística 
é uma liberdade de video game. Cada jogador tem diante de si a possibilidade de escolher dentre 
um número enorme de alternativas de movimento, desde que sua escolha esteja inscrita na 
programação que formata o jogo. Dentro dos limites do programa os jogadores (como os turistas) 
fazem escolhas possibilistas (não deterministas) entre diversos cursos de ação (ou destinos 
turísticos). 

Processos turísticos emergem de decisões impregnadas de elementos aleatórios, 
probabilísticos. O acaso dos cálculos de probabilidades confere ao turismo a configuração de um 
jogo. A referência ao turista permite identificar uma metamorfose do homo oecomicus, ao homo 
ludens. Na liberdade de ir e vir dos turistas pode ser identificada a aleatoriedade de movimentos 
do tipo browniano, marcados por uma polaridade entre solidão e comunidade. Toda comunidade 
floresce tendo por contraponto alguma solidão, enquanto a massificação dissolve e anula as 
relações interpessoais. Portanto, o fenômeno turístico evidencia uma relação ambígua e tensa com 
a massificação. 

Em meio à massificação inerente à produção seriada de uma indústria do turismo e suas 
formas canônicas de sight seeing tours, hotels, restaurants, bars, night clubs, fast food, shopping 
malls e airport lounges seguem emergindo, em movimento browniano, pequenas comunidades 
temporárias e contingentes. São comunidades abertas, marcadas por uma forma singular de 
nomadismo, a forma turística, que engendra a configuração possibilita de proximidades relacionais 
entre seus membros, permitindo vislumbrar o desenho de uma espécie de nova polis multinacional.  

Mas em toda variedade de experiências turísticas sempre há um day after. A catarse 
tem data marcada e duração finita. Finda a experiência catártica os turistas sempre, tal como os 
teóricos da Antiguidade Clássica, fazem suas jornadas de retorno até suas cavernas platônicas, 
onde as velhas rotinas das funcionalidades esperam por eles. Ao fim da catarse o turista volta a 
ser funcionário. Essas são as regras do jogo institucionalizado. Como Sísifos felizes, os turistas 
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empurram mais uma vez morro acima suas pedras rotineiras. No horizonte de expectativas desse 
espaço de experiências cíclico está a renovação da catarse da descida turística morro abaixo nas 
próximas férias. 

Nenhum turista nega, no jogo institucionalizado, o funcionário que carrega dentro de si 
mesmo. As regras do jogo programado fixam data e duração para a experiência do gozo da liberdade 
de ir e vir. Quem depois do prazo de vigência de sua ida, se recusa a vir de volta para casa, deixa de 
ser turista para experienciar os riscos de jogos mais perigosos: o nomadismo da errância dos easy 
riders e a liberdade dos migrantes. Assim, como nos diz Flusser, “... o turismo é uma realização do 
liberalismo planejado, na qual a perigosa dialética da liberdade se torna especialmente evidente” 
(1970, p. 32).  

Nessa perigosa dialética da liberdade, uma diferenciação não pode ser perdida de vista. 
Os teóricos gregos da Antiguidade clássica eram predominantemente aristocratas que tinham 
abaixo de si escravos e artesãos para garantir-lhes as bases de seus gozosos ócios catárticos. Os 
turistas contemporâneos são predominantemente democratas, que carregam dentro de si mesmos, 
os funcionários que sustentam suas gozosas catarses provisórias. O sublime e o absurdo são os 
horizontes de suas respectivas jornadas. 
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Por uma nova cultura do turismo

Chris Younès

Em seu artigo de 1966, Uma teoria do turismo, publicado no livro A cultura ou 
condicionamento, o ensaísta Hans Magnus Enzensberger descreve a origem do turismo e destaca 
as relações estreitas entre o seu desenvolvimento e o da civilização industrial; e, se excetuarmos a 
Roma do Baixo Império, onde nos últimos séculos do Império desenvolveu-se uma forma intensa 
de turismo em direção à Grécia, à Ásia Menor, e ao Egito, com ligações marítimas regulares, casas 
de câmbio... tudo parece indicar que o número de viagens daquela época foi apenas excedido, na 
Europa, no século XIX. 

Assim, sob a forma aparentemente inofensiva de viagens de férias, afirmava-se, de acordo 
com Enzensberger, o novo direito do homem de liberar-se de sua própria civilização, por meio do 
afastamento. Esse direito era reservado, inicialmente, à burguesia e, posteriormente, estendeu-se 
às outras classes da sociedade.

No entanto, como destaca esse autor, “os meios para escapar do mundo industrial se 
transformaram eles próprios em indústria, e a viagem fora do mundo da mercadoria tornou-se, por 
sua vez, uma mercadoria”. Paradoxalmente, essa não-mercadoria é na verdade uma mercadoria 
padronizada. Desde 1836, o Livro Vermelho de Murray dirige massas de turistas para destinos 
pré-determinados pelo guia. Essa mercadoria é produzida também em série. Seja qual for a forma 
de turismo praticada, o turista leva a sua sociedade consigo na viagem, mesmo que ele esteja 
querendo se afastar dela. O paradoxo chega ao extremo de transformá-lo em agente comercial da 
indústria do turismo, já que de volta das férias, o turista irá relatar aos demais à sua volta, a sua 
viagem. As imagens e as histórias vão confirmar a publicidade que o levou a um determinado 
destino, repetindo o que todos já sabem, diversamente do que ocorria com os relatos de viajantes-
exploradores, que buscavam descobrir mundos inexplorados e desconhecidos de todos.

Enzensberger desmascara a desilusão secreta do turista, mas não se junta aos que o 
ironizam. Ele escolhe, ao invés de questioná-la a “força poderosa que no mundo inteiro de hoje, 
leva as massas até as margens do pequeno prazer de estar de férias... a força de uma revolta cega, 
desarticulada, que na ressaca de sua própria dialética, naufraga sem cessar” (ENZENSBERGER, 
1973). Trata-se já aí, de certa maneira, de se fazer a descrição de uma “viagem impossível” 
(AUGÉ, 1997), noção posteriormente desenvolvida por Marc Augé, e da impossível subversão. 
Enzensberger reforça ainda mais o seu argumento. A força e o desejo que impulsionam o turista 
a partir, e a partir mais uma vez, correspondem à busca da felicidade de ser livre. Mas o que o 
fenômeno do turismo revela, segundo ele, é que “foi criado o hábito de admitir uma liberdade que 
é apenas uma farsa”.

Metamorfoses regeneradoras dos ambientes habitados e novos projetos 
As questões climáticas levam a repensar e a reinventar a forma de habitar a Terra, inclusive 

quanto às relações entre o urbano, o rural e o natural, em um contexto de “finitude ecológica” e de 
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dependência. Mas como cultivar a virada do ecoturismo na reinvenção das áreas habitadas?
Em um contexto de grandes dificuldades e de desorientação, a questão das metamorfoses 

das áreas habitadas torna-se, cada vez mais necessária, em situações difíceis e ilustra como um 
projeto de turismo pode se beneficiar de recursos locais que revigorem o meio. Nesse caso, a ideia 
seria abandonar práticas predatórias e inventar dispositivos mistos imersivos, capazes de regenerar 
áreas habitadas, com base no  reconhecimento de que existe uma interação entre os organismos 
vivos e seus ambientes. Isso se opõe a uma cultura tóxica, baseada na separação entre natureza e 
sociedade e na exploração ilimitada dos recursos. 

Nessa orientação das metamorfoses regenerativas, o cuidado com os recursos de outro tipo 
é essencial: “o recurso é tanto um recurso para viver quanto para pensar; não há mais separação. Além 
disso, podemos partir novamente para, apoiando-se nele viver e pensar” (JULLIEN, 2015). Essa 
percepção remete a projetos que visem se beneficiar ou criar mudanças a partir do entrelaçamento 
de escalas mas, também, apoiando-se nos recursos elementares, agrícolas e paisagísticos.

Acompanhar as práticas emergentes 
Frente a sistemas e normas centralizadas que podem ser desenvolvidas in situ, as formas 

alternativas emergentes de turismo, entre a partilha e a emancipação, ainda estão em construção. 
Essas estratégias, desenvolvidas de forma exógena aos esquemas “planejadores”, utilizam 
modalidades concretas que estão ganhando, cada vez mais, amplitude.

Assim, a ecosofia passa a se constituir em uma base para a reinvenção dos assentamentos 
humanos, em uma perspectiva necessariamente eco-rítmica (D’ARIENZO e YOUNÈS, 2014) e 
ecopolítica. Essa abordagem implica em se estar permeável a vias capazes de redefinir locais e 
articulações, não somente no plano do urbano e do rural entre si, mas também em sua comum imersão 
na natureza viva. Isso porque as matérias urbanas vivas e elementares devem ser consideradas, 
por meio da produção de alimentos adequados (horticultura, parque agrícola, florestas, prados, 
vinhedos, fazendas urbanas, telhados plantados, jardins compartilhados...), com a preocupação 
de permaculturas, de circuitos curtos, economia da água, do solo, reciclagem, energias plurais e 
alternativas, acesso às terras agricultáveis e sua preservação, entre outros elementos.

Se hoje as águas, os ares e os solos não estão mais intactos em razão das indústrias e 
atividades humanas, o elemental permanece como uma força vital que nos fala do segredo da Terra 
e da vida. Os quatro elementos parecem até mesmo, pelo seu “renascimento” material, imaginário, 
simbólico, regenerar a materialidade e a poética dos meios habitados. Bachelard (1998) explorou, 
assim, o poder onírico da terra, da água, do ar e do fogo, que são matérias primordiais e renováveis   
e que possuem a propriedade de nos transportar. O seu imaginário permite a conexão com o mundo 
e a participação em sua totalidade viva” por uma “visão holística e dinâmica que ressurge na 
epistemologia da ecologia contemporânea” (WUNENBURGER, 2002). A força de sua imaginação 
material – efetivamente uma imaginação material, já que são a água, o fogo ou o ar que controlam 
as imagens – que é, estritamente falando, irreal, surreal ou hiper-real, mas que tem uma realidade 
consistente, mas de natureza diversa daquela que o conhecimento científico proporciona e que 
combina com a evolução dos modos de vida.
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Diversas possibilidades construtivas se abrem dessa forma: a) a das transformações de 
legados dissociados pelo estabelecimento de relações ecossistêmicas entre as culturas, mas também 
entre humanos e não-humanos; b) o entrelaçamento de escalas espaço-temporais, de microssítios, 
de cidades, de metrópoles, de biorregiões e de globalização; c) as adaptações à era digital, capazes 
de abrigar ao mesmo tempo culturas vernaculares e inovações; d) as implementações de processos 
socioespaciais, capazes de promover as mutualizações.

Poupar os recursos latentes e os encontros entre local e translocal
Na atualidade, a ordem de frugalidade e de colaboratividade vem ganhando terreno, tanto 

como necessidade como valor. Outras saúdes, solidariedades e sobriedades felizes poderão animar 
projetos férteis. Muitas são as abordagens que enfatizam a importância do micro, mas também de 
um processo capaz de contribuir para a concepção de escalas intermediárias ampliadas, e mais 
ainda de renovação das condições e das possibilidades de se viver em conjunto e serem vivenciados 
encontros interculturais. Ética do cuidado, da preocupação, da sobriedade e da dependência, e 
muitas vias procurando reinventar outras formas de turismo. Os desafios nessa direção são de 
ordem política, científica, estética e ética para que sejam estabelecidas as condições renovadas 
necessárias, com relação às possibilidades de co-ritmos entre o homem e os meios de vida. Tantas 
condições de possibilidades, com base nas diversidades de práticas e saberes, de legados e de 
inovações se inscrevem na reversão dos imaginários e dos sistemas de valores. Nessa dinâmica, o 
menor se torna maior e o encontro é o empoderamento. 
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Repensando natureza e cultura a partir da perspectiva da interdependência

Maria Cecilia de Mello e Souza

A produção do conhecimento interdisciplinar no campo da ecologia nos apresenta avanços 
e desafios. O trabalho interdisciplinar tem se fortalecido, sendo capaz de ultrapassar as barreiras 
disciplinares e institucionais a partir de um projeto e compromisso ético-político em comum. Por 
outro lado, ainda trabalhamos com um arcabouço teórico-conceitual que nos aprisiona em uma 
visão de mundo dualista e fragmentada, construída a partir da nossa herança iluminista e cartesiana.

Tendo em vista que nossos conceitos e nossa linguagem retratam uma visão de mundo 
fragmentada, os sentidos e ordem criados por esses reproduzem a cisão entre natureza e cultura. Tal 
visão de mundo constrói um ethos que nos direciona em relação à polarização logocêntrica entre 
esses, entre muitas outras no pensamento ocidental. A própria negação da oposição entre natureza 
e cultura a reconstitui (HORIGAN, 1988).  Assim, o problema tem origem na nossa concepção do 
mundo, nos aspectos cognitivos da cultura (visão de mundo), articulados aos elementos valorativos, 
estéticos e morais da cultura (ethos) (GEERTZ, 1973).

No entanto, a cultura emerge da natureza como uma subcategoria dessa. Isto é, a natureza 
é a classe mais inclusiva. A cultura faz parte da natureza humana, distinguindo o ser humano de 
outros seres vivos. É a cultura, a nossa capacidade de interpretar a realidade e o mundo ao nosso 
redor que nos tornam humanos (GEERTZ, 1973). Sendo uma construção social, a polarização 
ocidental entre natureza e cultura é uma entre muitas maneiras de conceber o mundo e, portanto, 
mutável.

Como representação simbólica da natureza, a cultura não a define por completo. Os 
registros etnográficos exemplificam outra visão de mundo, mais disseminada em sociedades 
tradicionais e tribais em que os seres humanos e tudo que produzimos são percebidos como parte do 
mundo.  Existe continuidade entre seres humanos, animais, plantas, objetos inanimados, ancestrais, 
espíritos, que frequentemente são dotados de alma e consciência.  A ideologia de dominação sobre 
o ambiente se desenvolveu a partir da formação competitiva do sistema de estados europeus, da 
virada do Cartesianismo e da emergência do capitalismo, sustentando e justificando a apropriação 
e dominação humana da natureza como nosso maior projeto.  

Se nossos conceitos continuam reproduzindo uma oposição que dificulta uma relação 
mais ética, respeitosa e afetuosa com a natureza, devemos problematizar tal arcabouço conceitual, 
procurando superá-lo a partir de uma perspectiva de integralidade, unidade e não dualidade.  Como 
apontou Einstein, não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que 
usamos quando os criamos (AMRINE, 1946). Na verdade, a própria ciência ocidental já começa a 
questionar a sua visão de mundo hegemônica, baseada no lema dividir e fragmentar para conquistar, 
e começa a resgatar um olhar sistêmico. Vemos isto em determinadas correntes não hegemônicas 
como a física quântica e a medicina sistêmica.  Ademais, o paradigma da complexidade também 
apresenta uma perspectiva diferenciada e alternativa para este movimento (MORIN, 1990). 
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Entretanto, nossos conceitos ainda são precários. No campo da saúde, no Brasil, 
defendemos a integralidade como princípio e como valor.  Tal conceito supõe a pessoa como um 
ser integral, e a integridade, em toda vigência de sua subjetividade, autonomia e responsabilidade, 
com uma perspectiva de qualidade de vida. Supõe também a integralidade nos serviços, como 
modo de organizar as práticas e as respostas governamentais a problemas específicos (PAIM e 
SILVA, 2010). A integralidade enquanto conceito tem o potencial de contribuir para o pensamento 
e prática interdisciplinar, a partir de uma perspectiva ampla, ligando dimensões distintas.

Albert Memmi (1979) analisa outro conceito que destaca nossa interconectividade, 
a dependência, como uma característica básica da existência humana para a satisfação de 
necessidades.  Para ele, a dependência é “uma relação com um ser, objeto, grupo, ou instituição 
real ou ideal que envolve compulsão aceita e que está associada a satisfação de uma necessidade”.  
Trata-se de qualquer elo imaginável. Uma vez que a liberdade absoluta é impossível e indesejável, 
somos todos dependentes. A questão que se apresenta é, portanto, como ser dependente.

O conceito de dependência se delimita de forma restrita entre quem necessita de algo 
e quem provê. Assim, é o conceito de interdependência que alarga tais fronteiras para realçar a 
interconectividade entre todos os seres. Tanto a dependência como interdependência evocam a 
noção de circulação e reciprocidade.  A interdependência enquanto valor nos aponta para o cuidado 
e a responsabilidade e nos une, na contramão de valores individualistas como a autonomia.

Da mesma forma, como integralidade é um conceito polissêmico para a saúde, a noção 
de interdependência pode se aplicar de diversas maneiras nas discussões sobre natureza, cultura e 
turismo.  O reconhecimento da interdependência enquanto visão de mundo nos leva à apreciação 
e valorização da natureza e das diversas formas culturais, a partir dos quais os grupos com essa se 
relacionam para o seu sustento, diversão e lazer e também desenvolvimento espiritual. Também 
destacamos a interdependência entre campos do conhecimento e atores sociais, para a pesquisa 
interdisciplinar e gestão intersetorial.  

Se consideramos que a interdependência é a relação que conecta todos os seres e elementos, 
então cabe conhecê-la e decifrá-la. Cabe usar tal conceito como ponto de partida para nossas 
pesquisas e análises. Tal proposta significa se distanciar de proposições simplistas do paradigma 
da simplicidade, como relações de correlação e causa e efeitos entre duas variáveis para uma 
compreensão ampla e profunda da interconexão entre todos os elementos do sistema.

A valorização de todos os elementos que constituem a natureza e sua contribuição, de forma 
integrada para vida, nos apresenta um ethos diferenciado, possibilitando uma ética da apreciação 
e do cuidado. O reconhecimento da interdependência reforça uma ética comunitária e coletiva, 
que se preocupa com o bem-estar de todos. Propícia à virtude da humildade, ao percebermos a 
magnitude da interdependência, tão necessária diante de valores individualistas e capitalistas que 
geram dominação e competividade.  

Por fim, o conceito de interdependência deve realçar a reciprocidade enquanto elemento 
essencial tanto para a vida social, como já apontou Mauss (2003), como para a nossa existência 
no planeta.  Fica evidente diante da crise ambiental que a reciprocidade do cuidado é essencial 
para a nossa própria sobrevivência. A reciprocidade une e fortalece os laços entre quem dá e 
quem recebe. Se vemos e apreciamos o que recebemos da natureza, nesta concepção inclusiva que 
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agrega os seres humanos, a ética do cuidado enquanto ethos se estabelece como consequência, 
gerando um ciclo contínuo de dar e receber. 

O conceito de Sarvodaya de Mahatma Gandhi elabora tal proposta. Sarvo significa bem-
estar e darya significa todos, universal em sânscrito. Refere-se ao despertar de um e todos, à 
experiência humana total que traz uma importante dimensão ideológica, ética, sociopolítica e 
espiritual. Sarvodaya significa que para atingirmos o nível mais alto de autorrealização, temos 
que desenvolver nossa capacidade de enxergar nossa manifestação nos outros (RATH, 2010; 
PATANKAR, 2011). Ou seja, a empatia e o altruísmo são fundamentais para nossa existência. Trata-
se da integração do ser humano com o planeta, no nível mais elevado. O conceito de Sarvodaya 
de Gandhi nos oferece, assim, a base para um projeto ético-político que nos une e possibilita uma 
perspectiva inter e transdisciplinar, segundo a ótica da complexidade.

As pesquisas em psicologia social nos apontam que precisamos conhecer para aceitar 
(ZAJONC, 1968; GARCIA-MARQUES, 2012). O familiar ajuda a construir pontes, inclusive 
entre seres diferentes. Conhecer e conviver vem a ser então fundamental para podermos olhar 
o outro e a natureza a nossa volta, nesta visão da interdependência, do cuidado, do Sarvodaya.  
Assim, o turismo tende a oferecer oportunidades de tornar o desconhecido familiar, de aproximar 
o que está distante, de promover e fortalecer o laço social.  Se orientado por um ethos comunitário, 
pela ética do cuidado, pelo Sarvodaya, o turismo pode representar uma estratégia fundamental 
para a transformação social e, por consequência, para a preservação do planeta, estabelecendo a 
circulação de pessoas, ideias, produtos, memórias a reciprocidade e a troca e a demonstração da 
nossa interdependência e interconectividade. 
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Turismo e políticas públicas: reflexões teórico-conceituais e metodológicas

Lilia dos Santos Seabra 

O turismo, por ser um dos fenômenos sociais mais expressivos na contemporaneidade, 
responsável pela intensa circulação de pessoas e mercadorias, faz das políticas públicas uma 
importante seara de discussão. Seja em relação às práticas de gestão, seja em relação às metodologias 
e ao arcabouço teórico-conceitual a ele associados, em escala local ou global.

Sem dúvida, um dos maiores desafios das políticas públicas para o turismo está relacionado 
à compreensão desse fenômeno na escala local e dos lugares. Para a possibilidade de realização de 
um turismo responsável e ético, em relação ao uso dos recursos naturais e às comunidades, o lugar 
deve ser pensado em sua originalidade; ou seja: como um espaço que prima pelas particularidades, 
decorrentes da relação sociedade e natureza ao longo da história. 

Refletir acerca da originalidade dos lugares é a questão que se coloca neste ensaio. Como 
pensar conceitual e metodologicamente a originalidade dos lugares, para fins de embasamento das 
políticas públicas? Não é intento, aqui, nestas poucas linhas, esgotar a discussão de um tema tão 
complexo. Pretende-se, tão somente, levantar algumas questões basilares, que possam iluminar a 
reflexão sobre o assunto.

O primeiro tópico de reflexão está relacionado ao entendimento de que os lugares, em 
suas originalidades, possuem culturas próprias. A compreensão do enredo da cultura do lugar é o 
referencial pelo qual o planejamento e a gestão pública devem se debruçar. Tal afirmativa questiona 
a eficácia das ações, metodologicamente generalizantes das políticas públicas, que buscam 
dar conta das realidades naturais e sociais diversas, fazendo dos modelos teórico-conceituais e 
metodológicos verdades inflexíveis. Aqui, todo o cuidado é pouco; e há muito se tem apelado 
para a sensibilidade dos gestores, no sentido desses buscarem metodologias alternativas e mais 
apropriadas para cada lugar.

Neste contexto, a originalidade das culturas locais deve ser observada, pelas políticas 
públicas em prol do turismo, como fruto da articulação construtiva das dimensões espaço e tempo. 
Esses, pensados articuladamente, são responsáveis pela produção de legados culturais, que em seu 
conjunto constroem a “cultura do lugar” – repleta de singularidades e pertencimentos.

Ao longo da história, a cultura dos lugares está em contínuo processo de construção. 
As comunidades humanas, no diálogo com o meio natural, produzem espaços peculiares – 
composições estéticas únicas – que expõem as permanências e as rupturas do tempo. A cultura 
dos lugares, os legados culturais – tão caros ao fenômeno turístico – devem ser vistos, assim, no 
âmbito das políticas públicas, como registros espaciais, resultados das intencionalidades e ações 
humanas junto ao meio. Os legados culturais dos lugares, sejam eles materiais ou imateriais, são 
como cicatrizes, rugas, marcas deixadas pelas sociedades na construção de suas vidas materiais e 
espirituais no percurso da história. São heranças do tempo no espaço, socialmente construídas e 
legitimadas (SANTOS, 2009).
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O segundo tópico de reflexão está na compreensão da importância das sociedades locais 
como atores sociais relevantes na preservação dos legados culturais. Como “juízes no tempo”, 
cada sociedade, em seu tempo histórico, elege aquilo que deve permanecer e seguir, alcançando 
as futuras gerações. Promove, também, o desgaste e a ruptura de tudo aquilo que, de certa forma, 
não tem expressão ou significado social. Tal questão possibilita entender os lugares como espaços 
dinâmicos e propositivos; na quais políticas públicas devem ser construídas dialogicamente, 
resultando em acordos socialmente produzidos e afirmados (SEABRA, 2005).

A questão anteriomente abordada permite considerar todo o tipo de atrativo turístico 
como legados culturais – patrimônios preservados, que passam pelo crivo das sociedades, 
quando as mesmas exercem o poder de julgamento daquilo que fica e daquilo que sai do convívio 
societário. Essa afirmativa faz dos ecossistemas naturais atrativos, também, culturais e passíveis 
de julgamento. 

A discussão do parágrafo anterior é fácil de ser entendida quando se trata, principalmente, 
de áreas naturais protegidas por lei. Essas sofreram em sua criação, e sofrem para a sua 
permanência, do julgamento contínuo quanto à sua relevância ecológica e quanto à sua importância 
na manutenção do bem-estar das sociedades humanas. São áreas designadas como “de proteção”, 
frente aos interesses e anseios sociais, em um determinado tempo histórico. 

Mesmo as áreas naturais não protegidas, de forte beleza cênica, relevantes para o 
turismo, devem ser entendidas como patrimônios culturais do presente, sustentadas e lançadas por 
gerações passadas ao convívio das gerações atuais. A permanência ou não dessas áreas estão em 
conformidade com iniciativas de cunho político-econômico e social, cujas políticas públicas para 
o turismo são partícipes.

No tocante a essa questão, observa-se os inúmeros problemas causados às localidades 
pela decretação de áreas naturais protegidas por lei. Muitas vezes, políticas públicas exógenas aos 
lugares, construídas à revelia desses, são bons combustíveis a alimentar uma série de conflitos, 
difíceis de ser geridos e minimizados, que desestruturam a relação sociedade local-natureza 
vigente, impondo mudanças, por vezes, pouco desejáveis por parte das sociedades locais. 

O terceiro tópico de reflexão versa sobre a importância dos estudos de capacidade de 
suporte dos lugares. Não se busca, aqui, abrir discussão em torno da problemática metodológica dos 
estudos de capacidade de suporte para fins turísticos – já, inclusive, bastante debatida em muitos 
manuais. Alerta-se, somente, para a necessidade de compreensão, por parte das políticas públicas, 
em prol do turismo sustentável, de que os lugares têm um limite de suporte para a manutenção dos 
ecossistemas naturais e reprodução da vida social.

Essa outra questão não busca compreender as localidades e as culturas locais como 
imutáveis, incapazes de adaptação às novidades do tempo; constitui um apelo ao entendimento, 
por parte das políticas públicas, de que as culturas locais podem e devem decidir sobre as alterações 
desejáveis e aceitáveis em seus espaços. Enquanto “espaços-movimento”, os lugares estão 
em constante mutação, julgando a todo instante a capacidade que os mesmos têm em suportar 
mudanças. Políticas públicas para o turismo, pouco sensíveis à compreensão dos lugares como 
espaço original e pertencente ao outro, são, historicamente, desastrosas, colocando sob ameaça 
aquilo que se quer proteger: a cultura dos lugares (SEABRA, 2005). 
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Neste breve ensaio, acerca das políticas públicas para o turismo, vale ressaltar, que não 
se pretendeu compreender as localidades como espaços isolados de processos mais abrangentes. 
Buscou-se, apenas, destacar a originalidade diversa dos lugares, que estão em contínuo processo de 
conversação com o espaço global. Fenômenos globais precipitam sobre as localidades, dialogando 
com elas e ganhando no interior destas formas e conteúdos particulares; evidenciando que as 
localidades não são imagens refletidas dos fenômenos que acontecem em escala global. 

As questões, aqui discutidas, corroboram para o entendimento do lugar enquanto “espaço-
problema” para as políticas públicas do turismo. Isso quer dizer que cada localidade deve constituir, 
para as políticas públicas, um território-laboratório, capaz de incitar a reflexão e a construção de 
metodologias que deem conta do diverso mosaico das realidades originais locais.
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Estudos interdisciplinares sobre turismo, natureza e cultura: recuperando os conceitos 
de desenvolvimento local e de turismo cultural

Renata Lèbre La Rovere

O campo dos estudos de turismo é por natureza interdisciplinar, em função das próprias 
características dessa atividade. Isso porque o turismo é uma atividade econômica que engloba 
diversas ações diferentes, envolvendo desde alojamento e alimentação a transporte. Cada uma dessas 
atividades pode ser estudada sob o prisma de uma diferente área de conhecimento: Administração 
de Empresas (gestão das atividades e logística); Antropologia (impacto da atividade turística sobre 
populações locais, turismo e cultura); Direito (impacto de indicações geográficas sobre o turismo); 
Economia (contribuição para o desenvolvimento econômico e impactos da atividade sobre o meio 
ambiente); Geografia (impacto sobre o território); Sociologia (impacto sobre a sociedade local, 
estudos sobre turismo e globalização) etc.

O desafio que se coloca para estudos interdisciplinares sobre turismo é como construir 
conceitos que possam contribuir para um maior entendimento das atividades turísticas. No Brasil, os 
poucos estudos que analisam essas atividades são, em sua maioria, disciplinares. Como observado 
por Alvarenga et al. (2011), a interdisciplinaridade pressupõe uma nova forma de produção de 
conhecimento porque implica em trocas teóricas,  metodológicas e de técnicas de pesquisa. Assim, 
a pesquisa interdisciplinar envolve novos conceitos e metodologias que possam ser aplicados a 
diferentes campos de conhecimento. 

Dois conceitos podem ser utilizados para os estudos que se propõem a estudar políticas 
públicas de promoção do turismo e que levem em consideração a natureza e a cultura: o conceito 
de desenvolvimento local e o conceito de turismo cultural. 

O conceito de desenvolvimento local engloba vários aspectos espaciais, econômicos, 
culturais e políticos de um território, comportando também a dimensão endógena da articulação 
institucional (FAURÉ e HASENCLEVER, 2005). 

O conceito de turismo cultural inclui, não apenas, a oferta e a demanda de serviços 
culturais relacionados a museus, monumentos, prédios históricos, sítios arqueológicos e parques 
naturais, como também o processo de participação em manifestações culturais, como feiras de arte, 
artesanato, livros e audiovisual (BONET, 2011). O termo turismo cultural coloca em evidência o 
papel do turismo como um processo e como um conjunto de práticas que engloba comportamentos, 
aprendizados e transmissão de significados, por meio de símbolos e artefatos de uma sociedade. 
Além disso, o turismo, enquanto expressão e experiência da cultura necessita ser contextualizado 
e contribui para a emergência de novas formas culturais (ROBINSON e SMITH, 2015). 

Entretanto, ambos os conceitos estão associados a inúmeras dificuldades na sua aplicação 
para estudos que visem contribuir para a definição de políticas públicas. Como apontado por 
Pecqueur (2000), o campo do desenvolvimento local ultrapassa o estudo de bens e serviços em um 
território, incluindo também a esfera pública e a esfera social. Além disso, a análise dos recursos de 
um território permite, não apenas, compreender as dinâmicas dos atores que produzem os recursos, 
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como também as condições de sua reprodução em longo prazo. Assim, segundo esse autor, o 
desenvolvimento local deve compatibilizar geração de renda e emprego com viabilidade ecológica 
e demográfica, em uma perspectiva de curto e de longo prazos. A dificuldade no campo das políticas 
públicas é propor uma perspectiva que englobe o curto e o longo prazo, principalmente em países 
como o Brasil, onde costuma haver mudanças nas políticas de desenvolvimento condicionadas 
por mudanças de cunho político na administração pública. No nível municipal, é também comum 
que prefeitos recém-eleitos proponham novas políticas para “deixar sua marca” na administração 
pública, interrompendo ou mesmo desfazendo iniciativas de seus antecessores.

No que se refere ao turismo cultural, a principal dificuldade para propor políticas públicas, 
nesse caso, vem do fato que o reconhecimento, pelos formuladores de política do mundo ocidental, 
da importância dessa atividade para o desenvolvimento local, leva a uma valorização comercial 
das iniciativas em curso e/ou propostas que pode promover a falsificação de tradições culturais e 
também pressionar os recursos naturais do território (ROBINSON e SMITH, 2015).

Assim, os desafios para propor políticas públicas em apoio ao turismo que levem em 
consideração os aspectos culturais e de respeito ao meio ambiente, colocam em relevo a necessidade 
de se avançar na construção de estudos interdisciplinares com esse objetivo. Os estudos sobre a 
relação entre turismo cultural e desenvolvimento local podem contribuir para a proposição de 
políticas públicas de longo prazo, que reconheçam e valorizem os aspectos locais, ao mesmo 
tempo, priorizando a conservação dos recursos naturais e culturais.  
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O lugar do outro nos estudos de políticas públicas: transversalidades necessárias

Lia Calabre

Cultura, turismo e natureza são campos do conhecimento tradicionalmente tratados como 
distintos, seja no plano acadêmico, seja no da gestão ou, ainda, no que diz respeito à elaboração de 
políticas públicas. Porém, nos tempos contemporâneos de intolerâncias, de urgências climáticas, 
no auge de ações predatórias sobre a natureza e de implantação de lógicas de produção pouco 
adequadas à sobrevivência da diversidade do planeta, o diálogo entre esses três campos torna-se 
urgente, tanto na gestão pública quanto na academia.

Podemos iniciar essa aproximação reflexiva a partir de duas miradas centrais ou para alguns, 
de dois conceitos: o de diversidade e o de sustentabilidade, dentro, certamente, de limites e liames 
diferentes, mas com essências comuns. A esses conceitos se vai também agregar a problemática do 
desenvolvimento econômico-sócio-cultural.

O conceito de diversidade no campo das ciências naturais vem sendo, há muito tempo, 
discutido. A manutenção da riqueza dos ambientes naturais está lastreada pela preservação de sua 
diversidade, que sustenta as complexas cadeias de sobrevivência da natureza. Estas são construções, 
em sua maioria, sutis, mas fundamentais para a manutenção da saúde do planeta. Nesta leitura, a 
crise da sociedade moderna tem mostrado que o tema da biodiversidade ultrapassa os limites das 
ciências biológicas e/ou ecológicas, abrange as ciências humanas e sociais, agregando ao debate 
um sentido político e humanista. A sobrevivência da humanidade não pode ser dissociada do 
compromisso de conservação da biodiversidade.

A discussão sobre diversidade cultural, por sua vez, só passou a receber uma maior atenção 
nas duas últimas décadas – ainda que tenha começado a figurar nos documentos dos organismos 
internacionais, na década de 1970. Neste sentido, o antropólogo José Márcio Barros, refletindo 
sobre a importância atribuída à diversidade cultural no debate contemporâneo, alerta para o fato 
de que:

Estamos diante de um relativo risco de desmobilização motivado pela ação de um 
consenso positivo em torno da diversidade cultural – afinal quem é contra? – que 
inaugura uma obviedade passiva condenando a questão a “não sair do texto” para 
o campo das práticas sociais (BARROS, KAUARK, 2011.p. 118). 

A questão colocada pelo antropólogo, levada para o campo das políticas públicas se mostra, 
no entanto, complexa, pois se ninguém é contra, quem precisa ser a favor e de que maneira essa 
defesa é empreendida e com que nível de urgência? Barros complementa ainda: “A diversidade 
cultural, se pensada sem a tensa, dinâmica e política relação entre sociedade civil, Estado e 
mercado e os projetos políticos em disputa, limita-se a um arranjo de diferenças, um mosaico de 
singularidades e curiosidades” (BARROS, KAUARK, 2011.p. 121).

Mas a tradição dos estudos acadêmicos, na prática, ainda se mantém orientada por uma 
perspectiva marcadamente disciplinar. Um dos desafios no sentido de novas leituras sobre 
temas complexos, como os aqui mencionados, seria o do diálogo entre os distintos campos de 
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conhecimento sem que os mesmos se orientem por pressupostos muito fechados, acumulados por 
décadas de pesquisa e produção disciplinar – assim, aqui se advoga o exercício do olhar sob a ótica 
do outro. 

Nos três campos de reflexão aqui em questão, há um tensionamento dos usos cruzados 
de terminologias e conceitos, o que tende a criar ruídos no debate ambiental e, por esta razão são 
também diversas as visões sobre o denominado “turismo ambiental”, o mesmo ocorrendo na área 
de cultura em relação ao conhecido “turismo cultural”. Da mesma forma, discute-se o potencial 
do turismo como via possível para os processos de preservação da natureza e da cultura. Mas não 
podemos negar que o turismo contribui para evidenciar a faceta de rentabilidade econômica dos 
patrimônios cultural e natural (para os quais, o debate sobre sustentabilidade econômica, em geral, 
tem ser mostrado, no mínimo, associado a inúmeras contraindicações). O fato é que, tais questões 
que poderiam ser secundárias no campo acadêmico ganham escala, quando traduzidas para a 
elaboração e prática de políticas públicas, se tornando ainda mais críticas quando interpretadas 
segundo as lógicas do mercado.

Assim, é evidente a necessidade de um aprofundamento do conhecimento destes campos 
entre si, em trabalhos e pesquisas efetivamente interdisciplinares. O crescimento dos programas na 
área interdisciplinar das agências de fomento à pesquisa vem apontando, assim, para a necessidade 
de mudanças nesta direção, ainda que, concomitantemente, venham se fortalecendo os focos de 
resistência a tal processo em abordagens de conhecimento predominantemente orientadas pela 
perspectiva disciplinar.  

Mas é do trabalho interdisciplinar acadêmico que podem surgir importantes contribuições 
para subsidiar a elaboração de políticas públicas nos três campos em debate. Neste sentido, as 
políticas públicas nas áreas de proteção da natureza, do turismo e da cultura, ainda têm um longo 
caminho a trilhar para fazerem valer os direitos constitucionais do conjunto dos grupos sociais e 
étnicos que formam a sociedade brasileira.
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Políticas públicas e parcerias para a gestão do turismo e dos bens naturais e culturais

Camila Gonçalves de Oliveira Rodrigues

Considerações iniciais
A conexão entre os temas turismo, cultura e natureza, no âmbito das políticas públicas, 

tende a fortalecer a diversidade de expressões culturais, em relação direta com os diferentes 
significados de natureza atribuídos pelos grupos sociais. 

A noção de “natureza” é construída socialmente em distintos contextos históricos. Nesse 
sentido, a cultura orienta a forma como os indivíduos se apropriam da natureza, pautados em 
ideologias e visões de mundo diferentes. Da mesma forma, as políticas públicas nas áreas de 
turismo, conservação da natureza e cultura, também são influenciadas pelas prioridades e demandas 
dos governos nacionais e internacionais. 

No cenário internacional, as convenções e acordos firmados após a década de 1970, 
reforçam o compromisso de redução das desigualdades sociais em associação com as iniciativas 
de conservação e utilização sustentável da biodiversidade.  

No que diz respeito à integração entre as temáticas biodiversidade, cultura e turismo, a 
Convenção da Diversidade Biológica (CDB), firmada em 1992, dispõe sobre a importância de 
se considerar, no âmbito das políticas públicas, os valores estético, recreativo, espiritual, social e 
econômico da biodiversidade. Dessa maneira, desde a promulgação da CDB, uma das estratégicas 
mais utilizadas pelos países, no âmbito da proteção da natureza, tem sido a criação de áreas 
protegidas. Essas áreas, por sua vez, geram benefícios diretos e indiretos para a sociedade, como 
espaços de lazer e recreação em contato com a natureza.

Em 1999, a UNESCO divulgou a Carta Internacional do Turismo Cultural, na qual 
destaca o turismo desenvolvido a partir de premissas como o diálogo entre as instituições que 
promovem a conservação dos bens naturais e culturais e o setor privado interessado na exploração 
comercial, e a formulação de políticas para o desenvolvimento do turismo em sintonia com o 
contexto cultural dos destinos. 

A integração entre as instituições públicas e privadas também foi salientada no âmbito do 
Programa de Trabalho para as Áreas Protegidas (UNEP/CDB, 2007), elaborado pelo Grupo de 
Trabalho para Áreas Protegidas da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). O programa 
de trabalho traçou diretrizes com o objetivo de mobilizar diferentes alternativas para fortalecer a 
implementação e a gestão das áreas protegidas. Dentre os caminhos possíveis, buscou sistematizar 
os mecanismos “inovadores” para se desenvolver a parceria público-privada como uma alternativa 
potencial para apoiar o financiamento da gestão de áreas protegidas. 

Em 2013, a International Union for Conservation of Nature (IUCN) publicou as 
Resoluções e Recomendações do Congresso Mundial da Natureza, realizado em Jeju, República 
de Corea, que tratam de boas práticas para a conservação da natureza, dentre as quais, destaca-se 
o turismo desenvolvido em bases sustentáveis e em consonância com o contexto socioeconômico 
e cultural local.
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Também como fruto dos acordos e das demandas pós-Rio+20, iniciou-se um debate 
internacional entre os Estados-membro das Nações Unidas a respeito da construção de objetivos 
e metas comuns, ampliando a experiência dos Objetivos do Milênio para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), instituídos em setembro de 2015. Foram definidos 17 
objetivos, dentre os quais destacamos neste texto a erradicação da pobreza; a geração de emprego 
digno e crescimento econômico; consumo e produção responsáveis. Esses objetivos guardam 
estreita relação com os potenciais efeitos do turismo, em associação com a natureza e a cultura dos 
destinos de turismo.

Diante do exposto, esta reflexão busca responder, em caráter preliminar, as questões 
propostas para o debate, considerando os compromissos internacionais e nacionais relevantes e seu 
rebatimento na elaboração e implementação de políticas públicas de turismo, natureza e cultura. 

Questões teóricas e metodológicas - reflexão crítica sobre a temática
Dentre as abordagens teóricas possíveis para tratar da temática “turismo, natureza e 

cultura”, busca-se problematizar os diferentes padrões de produção e consumo dos bens naturais e 
culturais. Entendendo que, nesse processo, as práticas produtivas deixam transparecer cosmovisões, 
mitos e crenças dos grupos sociais envolvidos. Esse conjunto de valores e percepções, também, 
determina “as formas técnicas, os ritmos e a intensidade da transformação da natureza, seus padrões 
de consumo e o acesso socialmente sancionado a esses recursos...” (LEFF, 2009, p. 99). 

A questão do acesso ao patrimônio natural e cultural, nesse sentido, é um tema 
relevante quando se trata da perspectiva ética no processo de desenvolvimento do turismo. A 
institucionalização do acesso aos bens naturais e culturais, caracterizada pelo processo de produção 
do turismo (segmentação do mercado, normatização, valoração), sugere uma abordagem crítica 
sobre as formas de apropriação do patrimônio (GORZ, 2005). 

Dependendo da forma como o acesso ao patrimônio é conduzido pelas políticas de 
turismo, os bens naturais e culturais tendem a ser apropriados por diferentes perspectivas. De 
um lado, a apropriação do patrimônio pode despertar o sentimento de pertencimento, a partir da 
sensibilização e responsabilização (mudança de atitude). Por outro lado, o patrimônio também 
pode ser apropriado pela via da individualização, do privilégio de acesso, da acomodação frente aos 
deveres e responsabilidades. Não se pretende realizar uma abordagem centrada na dicotomia entre 
as formas de apropriação do patrimônio, mas sim considerar a complexidade destas perspectivas 
no âmbito da elaboração de políticas públicas de turismo, natureza e cultura. 

Integração de políticas públicas setoriais e o diálogo entre academia e gestão pública
Um dos caminhos possíveis para fortalecer a integração entre as políticas setoriais e, 

também, o diálogo entre a academia e a gestão pública seria a construção de uma agenda de 
“parcerias” que considere o fortalecimento da capacidade de gestão dos órgãos responsáveis pelo 
setor de turismo, como também dos órgãos que atuam na gestão dos bens naturais e culturais. A 
capacidade de gestão, no âmbito desta reflexão, diz respeito aos instrumentos, aos padrões e as 
competências necessárias para o alcance dos objetivos das políticas públicas. Nesse processo de 
fortalecimento, entende-se que o conhecimento, por parte dos atores envolvidos no desenvolvimento 
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do turismo, a respeito das funções, das potencialidades e dos desafios de cada instituição representa 
uma oportunidade para a construção de uma agenda comum, contextualizada com as prioridades 
de cada setor, mas também em sintonia com os compromissos de conservação do patrimônio 
natural e cultural.

As “parcerias”, em suas variadas formas, sugerem um modelo de governança que tende 
a fortalecer a construção compartilhada de conhecimento. Neste sentido, a academia, por meio 
do fortalecimento de redes de pesquisa, pode favorecer as oportunidades de intercâmbio de 
experiências e a geração de conhecimento nas áreas de turismo, natureza e cultura. A partir desse 
fluxo de informações, pode promover o aprendizado e as possibilidades de “colaboração” entre 
os diferentes setores. A coleta e a gestão de informações básicas sobre a dinâmica do turismo, em 
associação ao aproveitamento dos bens naturais e culturais, como fluxo de visitantes, benefícios 
socioeconômicos da visitação, impactos sobre a biodiversidade e a cultura, são aspectos que as 
pesquisas acadêmicas podem priorizar e investigar, favorecendo a tomada de decisão no âmbito da 
gestão pública e privada, e a disponibilização de informações para a sociedade.
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As winescapes da UNESCO. Um laboratório de desconstrução das noções de patrimônio 
“cultural”, “natural”, “material” e “imaterial”

Maria Gravari-Barbas

O conceito de Patrimônio Mundial da UNESCO se baseia na ideia de “valor universal 
excepcional” (VUE). Com esse direcionamento, a Convenção de 1972 para a Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural estabelece simultaneamente duas categorias de 
classificação, “patrimônio natural” e “patrimônio cultural”. Mas o VUE foi, originalmente, 
definido com base nessas categorias envolvendo, para tal, seis critérios para a temática cultural e 
quatro critérios para a definição de patrimônio natural. Esses critérios foram unificados em uma 
lista comum, em 2005 (aprovação da versão revista das denominas Orientações)2. A separação 
entre “sítios culturais” e “sítios naturais” continua a persistir, entretanto, no âmbito da leitura sobre 
o Patrimônio Mundial, com sítios inscritos em uma ou outra das tipologias (812 bens culturais e 
197 bens naturais em 2016).

Além disso, a Convenção de 1972 para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural se concentra, principalmente, nos aspectos materiais, tangíveis, desse patrimônio. Um 
único critério de ordem “imaterial”, o critério VI - “estar diretamente ou materialmente associado 
a acontecimentos ou tradições vivas, a ideias, crenças ou obras artísticas e literárias de significado 
universal excepcional” - leva em conta os aspectos intangíveis de um determinado bem. No entanto, 
o Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO considera que esse critério “deve preferencialmente 
ser usado em conjunto com outros critérios”. Além disso, a questão do patrimônio imaterial é 
gerida por outra convenção, a Convenção de Patrimônio Imaterial (2003).

Mas os dispositivos implementados progressivamente pela UNESCO com esse objetivo, 
muito especialmente as convenções de 1972 e 2003, apesar de sua evolução considerável (orientações 
estratégicas, etc.) parecem hoje estar aquém dos notáveis avanços que vem modificando o conceito 
de patrimônio, nos últimos anos (GRAVARI-BARBAS, 2014). 

Mas existem, naturalmente, dispositivos que permitem transcender essa separação entre 
bens “culturais” e bens “naturais” ou bens “materiais” e bens “imateriais”. 

Nesse caso, a distinção entre natureza e cultura pode ser relativizada por algumas 
especificidades contidas na documentação oficial:
* categoria de bens “mistos”, com a inclusão, em 1979, de três novos bens: a área de conservação de 
Ngorongoro, na Tanzânia; o patrimônio natural e cultural da região de Ohrid, na antiga República 
Iugoslava da Macedônia; e o Parque Nacional de Tikal, na Guatemala. (Em 2016, 32 bens estão 
inscritos na lista). 

2  Anteriormente, os critérios eram separados em duas listas distintas - seis critérios culturais (V) a (X) e 
quatro critérios naturais (I) a (IV). Eles figuram atualmente, a partir das Orientações de 2005, em uma única lista de 
dez critérios – de (I) a (VI) para os critérios culturais e de (VII) a (X) para os critérios naturais. Mas a sequência dos 
antigos critérios naturais foi alterada. O critério natural (III) se tornou nova listagem o critério (VII), seguido pelos 
demais em seu ordenamento inicial. Da mesma forma, a formulação precisa dos critérios vem se alterando ao longo 
do tempo, sendo que as mudanças mais importantes datam a partir de 1992 (IUCN, 2006).
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* categoria de “paisagem cultural”, introduzida pelo Comitê de Patrimônio Mundial nas suas 
Orientações de 1994. De acordo com Sauer (1925), “a paisagem cultural é produzida por um 
grupo cultural a partir de uma paisagem natural. A cultura é o fator, a natureza é o meio, e a 
paisagem cultural é o resultado”.  As paisagens culturais são inscritas como bens “culturais” ou 
bens “mistos”.
* o fato de a separação dos critérios ser aparentemente artificial traz algumas questões. Por exemplo, 
o critério VII - (“representar os fenômenos naturais notáveis ou as áreas de beleza natural e de 
importância estética excepcionais”) se reporta a um critério “natural”, mas coloca a estética ou a 
“beleza” como um elemento-chave, sem que se estabeleça uma relação clara entre esses elementos.

Sendo assim, a distinção entre patrimônio material e imaterial é, cada vez mais, 
questionável na atualidade. Por essa razão, o Grupo de Ligação das Convenções Culturais (GLCC), 
composto pelos secretários das várias convenções e por funcionários da esfera superior do Setor 
de Cultura, foi criado em 2012, no âmbito da UNESCO, para promover a coordenação e melhorar 
a eficiência na relação entre os secretariados das convenções. Mas, apesar disso, o alcance da sua 
intervenção parece ainda limitado. Por todas essas razões, essas categorizações se tornam muito 
mais questionáveis no presente do que o eram no passado, fato que nos leva a reconsiderar as 
definições iniciais em relação ao seu escopo atual.
 
As paisagens da vinha e do vinho. Além da “paisagem cultural”, uma separação natureza / 
cultura - material / imaterial?

O conceito da paisagem cultural, destacado pelo ICOMOS, em 1987, foi reconhecido pelo 
Comitê do Patrimônio Mundial, nas suas diretrizes de 1994, que definiram as características dessa 
nova categoria. A paisagem cultural é reconhecida pela UNESCO como “a obra conjunta do homem 
e da natureza”. Nesse caso, busca-se identificar e preservar as paisagens mais representativas das 
diferentes regiões do mundo, que expressam a longa e íntima relação entre as pessoas e o seu meio.

Das 91 paisagens culturais inscritas na Lista de Patrimônio Mundial da UNESCO, 14 
são paisagens vitícolas ou paisagens com uma forte dimensão vitícola. As paisagens da vinha e do 
vinho ocupam assim um lugar importante neste dispositivo da UNESCO. Nesse sentido, nos anos 
2000, observou-se uma notável evolução sobre a noção de patrimônio cultural, em geral, e sobre 
patrimônio cultural vitícola, em particular. 

As diretrizes do Comitê do Patrimônio Mundial vêm assim evoluindo, nos planos 
quantitativo e qualitativo, se considerarmos o aumento progressivo no número de processos de 
candidatura, assim como a renovação da composição dos membros do Comitê que se abre hoje, 
amplamente, para outros continentes. 

O número crescente de registros de paisagens culturais, entre as quais se inscrevem 
as paisagens culturais vitícolas, pode assim ser explicado tanto pela evolução do conceito de 
patrimônio como, também, pelas recomendações da UNESCO, que limitam o número de bens que 
podem ser propostos pelos países-membros e facilitam o registro de bens paisagísticos. No caso 
das vinhas, o Quadro 1, a seguir, sistematiza aquelas inscritas na Lista do Patrimônio Mundial da 
UNESCO. 
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Quadro 1: As vinhas inscritas na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, 1997-2014

Nome do bem País Data Critérios de inscrição3 Âmbito do bem e 
área tampão

Portovenere, Cinque 
Terre e as ilhas 
(Palmaria, Tino e 
Tinetto)

Itália 1997 (ii) (iv) (v) 4.689 ha

Jurisdição de Saint-
Émilion França 1999 (iii) (iv) 7.847 + 5.101 ha

Vale do Loire entre 
Sully-sur -Loire e 
Chalonnes

França 2000 (i) (ii) (iv) 85.394 +208.934 ha

Paisagem cultural da 
Wachau Áustria 2000 (ii) (iv) 18.387 + 2.942 ha

Paisagem cultural 
Fertö / Neusiedlersee

Áustria e 
Hungria 2001 (v) 68.369 + 6.347 ha

Vale do Alto-Reno 
médio Alemanha 2002 (ii) (iv) (v) 27.250 + 34.680 ha

Região vitícola do 
Alto Douro Portugal 2001 (iii) (iv) (v) 24.600 +225.400ha

Paisagem cultural 
histórica da região 
vitícola de Tokaj

Hungria 2002 (iii) (v) 13.255 + 74.879ha

Paisagem vitícola da 
ilha do Pico Portugal 2004 (iii) (v) 987 + 1.924 ha

Vale do Orcia Itália 2004 (iv) (vi) 61.188 + 5.660 ha
Vinhedos em terraços 
de Lavaux Suíça 2007 (iii) (iv) (v) 898 + 1.408 ha

Paisagem vitícola do 
Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato

Itália 2014 (iii) (v)
10.789 + 76.249 ha

Champagne 2015 (iii) (iv) (vi) 1.102 ha + 4.251 ha
Borgonha 2015 (iii) (v) 13.219ha + 50.011ha
Ocorrências dos critérios i a vi 1 4 8 9 9 2

Fonte: a autora, 2016.
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3 (i) representar uma obra-prima do gênio humano; (ii) ser testemunho de um importante intercâmbio dos 
valores humanos ao longo de um determinado período ou em uma determinada área cultural, sobre a evolução 
da arquitetura ou da tecnologia, das artes monumentais, do planejamento ou desenho da paisagem; (iii) trazer um 
testemunho único de tradição cultural ou pelo menos excepcional de uma civilização que está viva ou extinta; (iv) 
constituir um excelente exemplo de um tipo de construção, conjunto arquitetônico ou tecnológico ou paisagístico que 
ilustre uma ou as etapa(s) importante(s) do história humana; (v) constituir um exemplo notável de um estabelecimento 
humano tradicional, do uso tradicional da território ou do mar, que seja representativo de uma cultura (ou culturas), 
ou da interação humana com o ambiente, especialmente quando se tornou vulnerável sob o impacto de uma mudança 
irreversível; (vi) ser direta ou materialmente associado a acontecimentos ou tradições vivas, a ideias, crenças ou obras 
artísticas e literárias de significado universal excepcional.



 Se todos os seis critérios “culturais” são mencionados no quadro anterior, a maioria das 
vinhas está inscrita na Lista apenas com base nos seguintes critérios:
(iii) servir de testemunho exclusivo ou pelo menos excepcional de tradição cultural ou de uma 
civilização que está viva ou extinta; 
(iv) ser um excelente exemplo de um tipo de construção, conjunto arquitetônico, tecnológico ou 
paisagístico que ilustre uma ou várias etapas importantes da história humana; 
(v) constituir-se em um exemplo notável de um estabelecimento humano tradicional, do uso 
tradicional do território ou do mar, que seja representativo de uma cultura (ou culturas), ou da 
interação humana com o meio ambiente, especialmente, quando este se tornou vulnerável devido 
ao impacto de uma mudança irreversível;

Como se pode observar, o reconhecimento da maioria das 14 paisagens de natureza vitícola 
registradas até agora está, em grande parte, baseado no caráter histórico e estético da paisagem 
e do patrimônio construído. Com relação a essas são, principalmente, os elementos históricos, 
arquitetônicos e estéticos que justificam o seu “valor universal excepcional”. Em contraste, o 
interesse e a reputação do vinho produzido ou a particularidade do terroir específico (os solos e 
elementos associados) permanecem como questões secundárias, embora amplamente discutidas 
em alguns casos (especialmente no que diz respeito ao Saint-Emilion, ao Tokaj e ao Douro). 

Somente os processos recentes ou aqueles submetidos a partir de 2015 se dedicam à 
“relação simbiótica entre o produto, os homens e o seu terroir”. Esse é o caso da Borgonha, cujo 
processo de candidatura à Lista do Patrimônio Mundial tem sido centrado no conceito de clima 
ou, o caso do Champagne, cujo processo se fundamenta na organização profissional, no caráter 
agroindustrial e no patrimônio subterrâneo. Além disso, dois vinhedos também incluem o critério 
“imaterial” (Champagne e Val d’Orcia). 

Assim, pela sua natureza, as paisagens da vinha e do vinho podem muito bem se constituir 
em um laboratório para a desconstrução das categorias estruturantes da proposta da UNESCO. 
 Fazemos uso aqui neste debate, do termo winescape, usado por vários pesquisadores (por 
exemplo, GETZ, 2000; HALL, JOHNSON, MITCHELL, 2000). Peters define o termo winescape, 
de forma global, como o conjunto de atributos de uma região vinícola (PETERS, 1997, p. 4). 
Johnson e Bruwer (2007, p. 277) definem winescape como

uma percepção (ou crença) relativamente a uma área vinícola limitada no espaço 
que é usualmente holística e multidimensional na natureza, cujos elementos são 
mantidos juntos por elementos inter-relacionados ao winescape e/ou às pessoas e 
as atrações naturais e físicas que existem no seu interior. 

 Pelas razões expostas, parece claro que a noção de winescape transcende, em muito, os 
aspectos materiais paisagísticos, para também envolver os aspectos imateriais.
 
Turismo “de experiência” e relacionamento patrimonial

As categorias acima são baseadas mais na natureza dos bens, do que nas relações dos 
indivíduos com esses bens. Com efeito, as populações locais, os visitantes e os turistas desenvolvem 
com as paisagens da vinha e do vinho relações que se circunscrevem em uma ampla gama de 
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experiências. Essas são baseadas no prazer estético visual, mas também na relação gustativa a 
partir do vinho e dos produtos locais. Sendo assim, vários territórios vitícolas, registrados na 
Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, vêm desenvolvendo estratégias para “estabelecer 
uma experiência” das paisagens de forma holística: passeios pelas vinhas, degustações de vinho, 
serviços de bem-estar e tratamentos baseados nas uvas e no vinho, degustação de produtos locais, 
experiências de descobertas arquitetônicas, artísticas e culturais, etc. Esses produtos e serviços 
atendem, principalmente, a um público turístico, cuja demanda recorrente incentiva e conduz à 
diversificação das opções oferecidas.

Esta abordagem do turismo “de experiência” é, por definição, global e holística. Essa 
não estabelece distinção entre os aspectos naturais e culturais da paisagem, nem entre os aspectos 
materiais e os aspectos imateriais do patrimônio, que tendem, cada vez mais, a serem oferecidos 
como um pacote. Assim, a reflexão proposta busca situar o público/ a sociedade no centro da 
relação com o patrimônio, e avançar no debate sobre a maneira segundo a qual o conceito de 
patrimônio pode evoluir. 

O eixo vivencial do turismo vem sendo discutido por muitos pesquisadores (BRUMER 
e ALANT, 2009). Essa reflexão se relaciona, também, com o trabalho de Pine e Gilmore (1999) 
sobre a “economia de experiência”, essa entendida como o quarto paradigma econômico (após 
uma primeira fase correspondente à extração ou coleta de recursos, uma segunda que corresponde 
à produção de bens industriais e uma terceira correspondente à prestação de serviços). De acordo 
com Pine e Gilmore (1999), as experiências são uma oferta econômica distinta, tão diferentes dos 
serviços quanto estes diferem dos bens. Atualmente, os consumidores desejam inquestionavelmente 
experiências, o que podemos definir como quarta oferta econômica. Um número cada vez maior 
de empresas está respondendo explicitamente a essa demanda, concebendo e promovendo essas 
experiências. 

Os autores sugerem ainda que, no contexto da hipermodernidade, os serviços vêm sendo 
reformatados e apresentados como experiências (HAYES e MacLEOD, 2005). Neste caso, a 
diferença entre um serviço e uma experiência, de acordo com Pine e Gilmore (1999), é o fato 
de que, em uma oferta vivencial, o prestador é um “stager” e não mais um “fabricante” ou um 
“provedor”, o cliente é um “guest”, e já não mais um “usuário” ou um “cliente” e, as prestações 
de serviços procuradas são “sensações” e não “caraterísticas” ou “benefícios”, como era o caso na 
economia de bens e serviços.

Esta “virada vivencial” da economia turística pode também ser relacionada com o 
surgimento de um turismo hedonista. O consumo hedonista, ao contrário do consumo utilitarista, 
não se concentra em resolver uma necessidade ou um problema, mas enfatiza o valor intrínseco dos 
“sentimentos, das sensações de prazer e da fantasia” favorecidos pela experiência (HIRSCHMAN, 
HOLBROOK, 1982; HOLBROOK, HIRSCHMAN, 1982).

Os turistas procuram, assim, uma experiência que “seja uma interação complexa entre 
o ambiente natural, o vinho, a gastronomia, a cultura, a história e, sobretudo, as pessoas que 
incorporam os lugares” (QUADRI-FELITTI, FIORE, 2012).

Por essa perspectiva de análise, nos vinhedos está provavelmente ocorrendo uma das 
evoluções mais significativas da patrimonialização contemporânea, ao se proceder à fusão 
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entre o material e o imaterial, o antrópico e o natural, o histórico e a sua reatualização ou a sua 
reinterpretação instantânea. Sendo assim, a gestão da paisagem adquire tal grau de sofisticação que 
podemos até mesmo estabelecer um paralelo com um palco de teatro, no qual é apresentada uma 
peça contemporânea, que não pode existir sem os seus públicos, entre os quais o público turístico, 
que no caso, desempenha um papel significativo no processo.

Assim, o winescape contemporâneo, na encruzilhada da era hipermoderna do capitalismo, 
do capitalismo artista, da estetização da vida contemporânea, do branding e do co-branding, e da 
experiência “vivencial” no turismo, torna-se um palco multilocacional, composto por inumeros 
lugares famosos globalizados. Nesse palco, executa-se a encenação do mundo contemporâneo. 
 Sem dúvida, a sua análise contribui sobremaneira para a compreensão da sociedade 
contemporânea, suas práticas e seus imaginários.
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O indígena participativo como ícone de um turismo de natureza protegida em 
escala mundial: algumas reflexões críticas

Eric Glon

Os indígenas são, muitas vezes, apresentados na literatura como detentores de uma cultura 
territorial, intimamente ligada à natureza, a um ponto tal que essa permeia seus conhecimentos, 
práticas e crenças. Todavia, muitos povos indígenas foram excluídos de seus territórios, removidos 
ou concentrados em reservas. Por vezes, esses povos exigem a devolução dessas terras, o acesso 
aos recursos que ali existem e a possibilidade de vivência de suas heranças culturais. Essas terras, 
que os indígenas qualificam como ancestrais, acabaram perdidas durante o processo das diversas 
colonizações e, muitas vezes, foram redistribuídas e realocadas com diferentes finalidades, entre 
as quais, as próprias estratégias de proteção da natureza. 

Importante mencionar que a superfície das áreas protegidas vem aumentando em todo 
o mundo. Em 2014, as 209.000 áreas protegidas recenseadas, cobriam 15,5% da área terrestre e 
3,5% da superfície dos oceanos (UNEP-WCMC, 2014). Mas em um primeiro momento, a proteção 
da natureza se concentrou em santuários isolados, sem a presença humana, antes de o processo 
evoluir, gradualmente, para uma abordagem mais social, na década de 1980.

Essas dinâmicas são, frequentemente, associadas à promoção de um turismo que respeite 
o ambiente ou ainda do turismo, em escala global. Nesse contexto, surge a pergunta: não seria o 
autóctone um ícone participativo de um turismo globalizado de natureza protegida? Para responder 
a essa questão vamos, inicialmente, examinar como a questão da proteção da natureza e dos povos 
indígenas surgiu como um paradigma de conservação da biodiversidade, em nível global. Com 
o apoio de dois exemplos nos questionamos, então, em que medida o contexto local está em 
conformidade com este modelo internacional e que lições podem ser extraídas desses exemplos?

a) A proteção da natureza e dos povos indígenas: um paradigma da conservação em nível 
global?

A relação entre a natureza e as culturas indígenas está, cada vez mais, enfatizada em nível 
internacional.

Em 1972, a UNESCO estabeleceu a necessidade da proteção do patrimônio material, natural 
e cultural da humanidade, considerando “esses bens únicos e insubstituíveis para os povos aos 
quais pertencem”. As atas da conferência mencionam, também, a importância de “salvaguardar as 
culturas indígenas” (UNESCO, 1973). As discussões realizadas no âmbito de um dos subcomitês 
das Nações Unidas com este objetivo resultaram, na criação de um Grupo de Trabalho sobre 
Populações Indígenas, em 1982, que se transformou em um órgão permanente, em 2000, e que foi 
encarregado da preparação de um relatório sobre a situação da evolução dos direitos desses povos 
no mundo e da apresentação de propostas nessa matéria. 

Enquanto isso, o relatório Nosso Futuro Comum (Relatório Brundtland), publicado em 
1987, no âmbito da ONU, estabelecia que os indígenas devessem ter acesso aos seus territórios 
perdidos e se organizar, localmente, para gerí-los, de acordo com a sua cultura. A Organização 
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Internacional do Trabalho (OIT), que defende condições dignas de trabalho no mundo, refere-
se também aos povos indígenas e, na Convenção 169, de 1989, enfatiza a necessidade do 
reconhecimento de suas características culturais e de seus costumes. Criado para lutar contra a 
pobreza e a exclusão, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ampara 
também os indígenas através de microprojetos econômicos, ambientais e culturais. 

Os conhecimentos vernaculares e a interpretação da sua relação sagrada com a natureza, e 
a importância do idioma na transmissão desses conhecimentos vêm sendo também, gradativamente 
reconhecidos (COLLIGNON, 2005; INGOLD, 2000). Esses também foram reconhecidos pela 
UNESCO, em 2003, antes de se tornarem objeto de medidas de proteção, no âmbito da Convenção 
sobre o Patrimônio Imaterial da UNESCO, em 2006, após a promulgação da convenção sobre 
o patrimônio cultural, em 1972. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas continuou nessa via, em 2007. Após invocar a discriminação e as injustiças históricas 
sofridas pelos povos indígenas, essa resolução reafirmou, em alto e bom tom, o direito ao território 
e a necessidade de recuperação cultural, chegando mesmo ao ponto de vislumbrar a possibilidade 
de autodeterminação. Mas enquanto as terras e os estilos de vida indígenas vêm se alterando em 
situações muito particulares e desiguais, a questão da condição e da identidade desses povos se 
expressa de forma, cada vez mais, globalizada.

Qual o lugar dos povos indígenas nas áreas protegidas?
“A melhor maneira de lidar com as questões ambientais é permitir a participação dos povos 

indígenas envolvidos”. É o que consta do princípio 15, da Declaração da Cúpula da Terra, realizada 
no Rio pela Comissão das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUED), 
em 1992.  No mesmo ano, a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) reconheceu que os 
estilos de vida de povos indígenas contribuem para a proteção do ambiente. Sendo assim, o uso 
dos recursos naturais, teoricamente, deveria implicar em uma partilha equitativa dos benefícios 
para que essas populações não fossem espoliadas, mas sim tratadas segundo o respeito à lei e 
aos interesses dos Estados. Para contribuir com este debate e as ações decorrentes, o Congresso 
Mundial de Parques Nacionais se reúne, a cada dez anos, e congrega ONGs, representantes de 
governos, cientistas, instituições públicas ou privadas, notadamente no campo da proteção da 
natureza. 

Neste processo, o Congresso de Caracas, em 1992, seguiu a mesma direção que a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), ressaltando que a política de áreas protegidas 
deve defender os interesses dos povos indígenas. 

Criadas em 1976, as reservas de biosfera persistem no cumprimento de seu papel e 
no de valorização das populações locais, no que diz respeito às iniciativas de desenvolvimento 
sustentável, em conformidade com as decisões da Conferência de Sevilha, em 1995. 

Idealizado nos mesmos moldes do Congresso de Parques e adicionalmente com o World 
Wildlife Fund (WWF), o Congresso Mundial da União Internacional para a Conservação da 
Natureza, em 1996, propôs a implementação de uma política de gestão das áreas protegidas conjunta 
com os indígenas, no caso daquelas sobrepostas às suas terras. Em 1999, a International Union for 
the Conservation of Nature (IUCN) propôs também algumas soluções para o envolvimento dessas 
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populações, com relação às estratégias de conservação da natureza. Essas ideias foram retomadas, 
posteriormente, no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

O WWF reafirma ainda a existência de um elo frequente entre os territórios indígenas e as 
áreas de grande interesse ecológico, em um estudo publicado em 2000 (WWF, 2000). As línguas 
indígenas são mencionadas, nesse estudo, como uma ferramenta essencial para a transmissão 
de conhecimentos relacionados à natureza. O conjunto dessas iniciativas e o debate que suscita, 
explica, em parte, o surgimento da nova concepção de área protegida no Congresso Mundial de 
Áreas Protegidas, de Durban, em 2003. Com viés menos naturalista, essa concepção é também 
social e atribui grande importância à participação das populações locais e indígenas no processo 
de conservação da biodiversidade. Se os espaços naturais protegidos, e, notadamente, os parques 
nacionais, contribuíram para o etnocídio dos povos indígenas e uma proteção da natureza fora do 
âmbito social (SPENCE, 2005), busca-se então associá-los às discussões às decisões, e integrar 
as suas diversas culturas da natureza. De uma forma mais geral, os povos indígenas estão se 
mobilizando para desenvolver projetos e apresentar propostas para o desenvolvimento de suas 
comunidades. A contribuição dos indígenas surge então como um novo paradigma, notadamente, 
no que diz respeito à proteção da natureza. 

b) Situações de contraste do ponto de vista da situação no campo – reflexões cruzadas a 
partir de dois estudos de caso.
As reivindicações de terras dos ameríndios, no âmbito da organização dos Jogos Olímpicos de 

Vancouver, em 2010.
Temendo a escalada das obras entre Vancouver e Whistler para os Jogos Olímpicos, de 

2010, realizados nas terras ancestrais reivindicadas pelos nativos, ou seja, os Sqamish e os Lil’wat, 
esses não aceitaram ser excluídos do projeto, de importância nacional (GLON, 2008). Desde o 
início, exigiram ser envolvidos no projeto e ter a possibilidade de apresentar propostas de seu 
interesse. Assim, o governo provincial iniciou, imediatamente, as discussões com os indígenas 
para evitar qualquer tipo de expressão de seu descontentamento no momento dos Jogos. Os 
Lil’wat e Sqamish obtiveram, dessa forma, terras que eles poderiam valorizar para fins econômicos 
da maneira como quisessem, (por exemplo, por meio da construção de um centro cultural em 
Whistler) e a retrocessão dos equipamentos em um dos vales, o de Callaghan, equipado para o 
esqui cross-country, os saltos de esqui, o combinado nórdico e o biatlon. Complementando-se 
a essas instalações hotéis, alojamentos, estacionamentos e estradas. Os nativos recuperaram as 
terras e também a possibilidade de manter ou não os equipamentos que haviam sido construídos 
para a realização dos jogos naquele vale, situado no Parque Provincial de Garibaldi. Da mesma 
forma que os Squamish, os Lil’wat se integraram em uma parceria para valorizar as estruturas de 
recepção e os percursos organizados para o esqui de fundo, para abrigar os turistas e para manter 
os trampolins de salto em esqui. Sem dúvida, essa oportunidade suscitou, por outro lado, certa 
insegurança. Os nativos se viram frente a uma possível valorização de um território, notadamente 
por meio de atividades turísticas, mas não estavam preparados para essa perspectiva e precisariam 
de tempo para se adaptar, pois a organização dos Jogos Olímpicos nas terras por eles reivindicadas, 
não decorreu de uma decisão tomada por eles.
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A exclusão dos povos San do Central Kalahari Game Reserve (CKGR) em Botswana
Esta reserva, em Botswana, foi criada em 1961, sob o protetorado britânico para preservar 

a vida selvagem e permitir que os povos San pudessem viver conforme suas práticas em uma 
parte de seu território tradicional. Maior do que a Suíça (40.000 km2), a CKGR, que abrange 
53.000 km², vem sendo o palco de uma rejeição crescente por parte dos indígenas, especialmente, 
desde o final de 1980 (GLON; CHEBANNE, 2013). Essa rejeição aconteceu em diversas fases 
da sedentarização forçada de caçadores-coletores em 1979, em diferentes fases de expulsão desde 
1997, quando foram obrigados a viver em campos onde as autoridades tornaram o acesso à água 
muito aleatório. Mas, ao contrário do que ocorre com os San, os turistas ricos são bem-vindos. 
A Kalahari Game Reserve (53.000 km²) representa uma fonte de experiências singulares e de 
aventuras originais em sua vasta savana arenosa. Os encontros com a fauna africana sempre 
oferecem o inesperado. Os acampamentos na natureza, ao redor de uma fogueira, acrescentam um 
toque de autenticidade à experiência. Embora localizados na periferia da CKGR, os alojamentos 
de alvenaria em forma de “Lodge” de luxo asseguram a presença de ambientes coloniais, com 
bar e restaurante e piscina, sem esquecer as fotos que podem ser obtidas nos safaris ou a caça 
esportiva. Muitas estadias incluem visitas a outros parques nacionais ou reservas de vida selvagem. 
Para solucionar parcialmente o problema da distância entre os principais locais de alojamento em 
relação à CKGR, o governo do Botswana autorizou a criação de um “safari camp” de luxo que 
pertence à empresa Wilderness Safaris no interior da própria CKGR. Inaugurado em 2009, esse 
acampamento, totalmente cercado, oferece alojamentos a meio caminho entre a tenda colonial 
e o abrigo de luxo, próximo de um restaurante, de uma piscina e das palmeiras transplantadas. 
Esse lugar oferece todas as comodidades para os turistas, enquanto os San, que foram expulsos da 
reserva, são regularmente privados do acesso à água.

c) A questão indígena na “comercialização” dos sítios privilegiados da natureza
O grau de participação, o lugar atribuído à capacidade de iniciativas ou o “empoderamento” 

dos povos indígenas é muito variável de uma situação a outra (JAMES, BLAMEY, 1999), passando 
do envolvimento real à consulta ou a uma solicitação apenas marginal associada à exclusão, como 
é o caso dos San na CKGR. 

Ocorrendo ou não e mesmo sendo desigual segundo o caso, essa participação se torna 
uma questão chave no caso do projeto conduzido pela área protegida e também para a sua 
atratividade turística, para que a mesma possa ser considerada como um lugar privilegiado de 
natureza conservada, em nível global. Assim, forja-se uma representação na qual o autóctone deve 
ser “participativo” ou deve contribuir para o processo, pois, do contrário, ele não terá visibilidade.

Para assegurar oportunidades de lucro, a conservação da natureza precisa oferecer 
características suscetíveis de serem reproduzidas como um produto padronizado que é a área 
protegida. Essas são representadas por traços genéricos que cada um tem o direito de reencontrar, 
de maneira geral, pelos diferentes lugares no mundo. As paisagens e o meio natural, a natureza 
onipresente e, frequentemente, preservada da atividade humana, a fauna selvagem, a flora ou os 
ecossistemas singulares, as atividades recreativas ao ar livre, teoricamente associadas ao respeito 
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à natureza, são alguns exemplos. Mas o sentido da área protegida não pode estar restrito a essas 
dimensões passíveis de reprodução, uma vez que há o risco de se tornar um produto de tal maneira 
estandartizado que poderá perder o seu sentido de mercado. Assegurar oportunidades de lucro 
de um mesmo lugar implica não apenas na oferta dessas características genéricas, mas também 
de características singulares, dependendo do destino em questão (HARVEY, 2010). Se algumas 
particularidades que fazem a unicidade da CKGR foram mencionadas, uma merece ser realçada: 
as residências privadas que são, na maioria das vezes ranchos, que oferecem a oportunidade da 
vivência de uma experiência autóctone, suavemente adaptada para os turistas, sob a forma de uma 
noite de dança ou uma caminhada na selva com alguns San, para descobrir animais e plantas nas 
proximidades da reserva de Kalahari ou na CKGR com os chamados Wilderness Safaris. A CKGR 
se torna, assim, um lugar de alto interesse para o turismo de natureza sem a participação efetiva 
dos indígenas no seio daquilo que era o seu território tradicional. Eles não podem sequer realizar 
atividades nem obter vantagens para as suas comunidades, embora continue a existir uma referência 
“asséptica” à cultura San por parte do governo e dos empreendedores privados envolvidos. 

Entre Vancouver e Whistler, na Columbia Britânica, a participação efetiva dos indígenas 
lhes permite a descoberta de seu território, também em suas particularidades culturais, com um 
alojamento no local como atributo específico de comercialização da natureza protegida, no âmbito 
mesmo do Parque Provincial de Garibaldi. Mas de tais oportunidades surge certa insegurança e 
emergem questões em matéria de gestão, mesmo que essas populações indígenas possam obter 
benefícios para as suas comunidades.  
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A valorização de um ecossistema patrimonial: os canais de irrigação do Briançonnais

Francesca Cominelli

Introdução
Nas últimas décadas, a ampliação do debate no campo do patrimônio não cessa de evoluir 

(HEINICH, 2009; BORTOLOTTO, 2011; GREFFE, 2014). Do patrimônio antigo à arquitetura 
contemporânea; dos monumentos isolados às paisagens naturais e culturais; das criações únicas do 
gênio de um artista ao patrimônio típico de um território e de sua comunidade; exemplos notáveis 
que conferem uma importância estética excepcional (UNESCO, 1972) ao patrimônio industrial, 
modesto, até o Patrimônio Cultural Imaterial (UNESCO, 2003).

Essa expansão contínua da esfera do patrimônio não se vincula apenas à integração 
de elementos originais, mas, principalmente, a novas dimensões e parspectivas de abordagem. 
No domínio da economia de patrimônio, surgem várias perguntas que influenciam e alteram as 
abordagens, prioritariamente, centradas em patrimônio material e excepcional, cuja conservação 
envolve, prioritariamente, os atores públicos. O surgimento de novas categorias e dimensões 
patrimoniais incita os economistas a se perguntar sobre os sistemas de valores associados ao 
patrimônio, o papel dos atores patrimoniais valores a reexaminar os sistemas de valores a ele 
associados, o papel dos agentes patrimoniais e, em especial, das comunidades nesse processo 
(UNESCO, 2003; CONSELHO DA EUROPA, 2005), bem como os modelos de governança 
no processo. Esses últimos ultrapassam os limites de o monumento isolado e necessitam ser 
redefinidos em relação ao um patrimônio vivo que funcione como um ecossistema (GREFFE, 
2014; COMINELLI, 2016). 

Essas observações, embora genéricas, ilustram a necessidade de uma abordagem 
interdisciplinar em relação ao debate sobre patrimônio, baseada na integração estreita entre 
“turismo, natureza e cultura”. É a partir do caso dos canais de irrigação do Briançonnais, na 
França, que essas conexões serão interpretadas e novas perspectivas de pesquisa serão delineadas.

O Briançonnais e o sistema de irrigação por gravidade 
Situado no Departamento dos Hautes-Alpes, na região Provence-Alpes-Côte-d’Azur, o 

Briançonnais abrange a cidade de Briançon e seus arredores. Briançon é uma cidade repleta de 
arte e história, conhecida, principalmente, em função da inclusão das fortificações de Vauban na 
Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Embora com menos notoriedade, um rico patrimônio 
marca o seu território: fornos de cal, fornos de pão, moinhos, festas e danças tradicionais, cuja 
origem é por vezes misteriosa (como o Bacchu-ber), ou mesmo saberes antigos como aqueles dos 
colhedores de plantas medicinais. A esses elementos se agrega uma rede de canais de irrigação 
(LESTOURNELLE et al., 2007; BUTÈZ e COMINELLI,  2015) que assegura a distribuição de 
água nesse território, e que tem sido, assim, um elemento central para o seu desenvolvimento. 

Esse sistema foi concebido na Idade Média para atender a uma necessidade básica: era 
preciso transportar água para a cidade de Briançon, em função de sua carência naquela cidade. 
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Segundo os primeiros dados contidos nos arquivos sobre o assunto, que datam do século XIV, 
apenas os nobres tinham direitos sobre a gestão da água. Mas a Carta dos Escartons, promulgada 
pelo Delfim Humbert II, em 1343, reconheceu os direitos de todos os habitantes como francos 
e burgueses e esse estatuto lhes concedeu novas liberdades, particularmente no que diz respeito 
à utilização da água. Assim, a construção de canais de irrigação por gravidade ganhou impulso, 
permitindo a ampla distribuição desse recurso extremamente escasso na área dos Hautes-
Alpes, ensolarada e seca. Embora a construção de canais de irrigação, tanto a céu aberto quanto 
subterrâneos, remonte ao século XIV, sua preservação tem sido assegurada pela manutenção 
contínua dos usuários e por formas de organização e governança que souberam evoluír até os dias 
de hoje. Essas organizações operam, atualmente, sob a forma de ASAs, Associações Sindicais 
Autorizadas, ou ASLs, Associações Sindicais Livres. Além de suas funções agrícolas, por sinal 
em declínio desde os anos 1960, os canais garantem a recarga dos lençóis freáticos e contribuem 
para a redução dos fenômenos de erosão ao canalizar a água da chuva, ajudando assim a manter 
uma paisagem verde. Alguns canais também atravessam áreas urbanas, alimentando as gárgulas 
e regando os jardins privados. Esses canais, no passado, eram também utilizados para combater 
incêndios. Um excelente exemplo de um canal da cidade é o canal Gaillard, que nasce em La Salle 
e segundo relatos, dataria de 1302, embora as primeiras comprovações escritas remontem a 1343. 

Assim, esses canais desempenham um papel crucial na manutenção de uma paisagem 
atraente para moradores e turistas, e permitem, ao longo das suas bordas, percursos de caminhadas 
caracterizados por um declive regular e de baixo gradiente, projetado para o transporte de água a 
longas distâncias. Esses novos usos se mostraram fundamentais para uma região onde a agricultura 
perdeu a importância central e a economia se voltou não somente para o turismo de inverno, como 
também para o turismo cultural e natural. Essas atividades legitimam a existência desse patrimônio 
e perenizam, de maneira regular, as atividades de preservação. 

Apreender o ecossistema patrimonial
Na atualidade, os canais de irrigação do Briançonnais representam não apenas o legado 

e o testemunho do passado da região, mas também o produto de uma recriação permanente, em 
um contexto que evolui e por meio de atores que lhes atribuem novas funções. Se estiver em 
face de um ecossistema cuja conservação “incide, doravante, sobre um sistema vivo colocando 
em evidência uma multiplicidade de atores sociais, alguns formais, tais como as organizações, 
empresas ou associações, e outros informais, como as comunidades” (GREFFE, 2014, p. 180). 
Assim, a sua salvaguarda se desloca dos elementos materiais para os elementos dinâmicos, que dão 
um sentido e fazem viver esse patrimônio. Essa complexidade só poderá ser entendida por meio 
de uma pesquisa interdisciplinar que integre várias abordagens e que transcenda o caso particular, 
para se inspirar em novos modelos de preservação de patrimônio e de desenvolvimento. 

Novos atores sociais
A centralidade das comunidades e sua conexão com a cultura e com o patrimônio não 

são inéditas (ADELL et al., 2015).  Com efeito, o artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos afirma que “todos têm o direito de participar livremente à vida cultural da comunidade”. 
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A Convenção de 2003 da UNESCO salienta também o papel central das comunidades no 
reconhecimento das “práticas, representações, expressões, conhecimentos e competências [...”, 
que fazem parte do seu patrimônio cultural. Da mesma forma, a Convenção de Faro sobre o Valor 
do Patrimônio Cultural para a Sociedade (2005) se refere às noções de “patrimônio comum da 
Europa” e à “comunidade patrimonial”. Essas abordagens não deixam indiferentes os economistas 
que encontram nas teorias de Elinor Ostrom (1990) sobre a governança dos bens comuns, princípios 
válidos para analisar as dinâmicas patrimoniais e seus atores. Nessa abordagem, pretende-se ir 
além, é claro, das limitações de um conceito de bem comum construído em torno de critérios 
econômicos conflitantes e de exclusão, para enfatizar os processos de construção do bem comum, 
por meio de novas formas de partilha, de distribuição de direitos, de financiamento e de controle. 
Nesse movimento, nos defrontamos também com uma multiplicidade de concepções, construções 
e formas de administração do bem comum (CORIAT, 2015) que dependem das comunidades, do 
patrimônio e das suas interações com os agentes públicos e interlocutores internacionais.

Que políticas públicas?
A conservação e a valorização do patrimônio cultural e natural exigem, cada vez mais, 

uma abordagem integrada que supere a fragmentação das políticas públicas setoriais e os interesses 
puramente econômicos, muitas vezes quantificados pelo número de empregos criados e pelas 
repercussões positivas, em termos de renda e de valor agregado. Nesse sentido, três perspectivas 
precisariam ser consideradas para que se possa integrar as várias esferas das políticas públicas e 
incentivar a conexão com as diferentes áreas de pesquisa: a) a cooperação na identificação dos 
elementos culturais e naturais que constituem um ecossistema patrimonial e a sua valorização em 
relação aos diferentes atores (turistas, moradores, empresários ...); b) a criação de novos produtos 
e serviços, a partir do patrimônio local e, notadamente de habilidades específicas e conhecimentos 
que ultrapassem os limites apenas dos âmbitos cultural e turístico para outros setores e atividades; 
c) a compreensão de cultura e natureza como elementos capazes de estimular não apenas as 
relações entre atores tradicionalmente distantes, mas também os comportamentos coletivos, em 
termos de governança e de desenvolvimento do território.  Esse movimento, também, em conexão 
com outros atores, experiências e territórios.

Referências Bibliográficas 

ADELL, N.; BENDIX, R.; BORTOLOTTO, C.; TAUSCHEK, M. Between Imagined Communities 
and Communities of Practice. Göttingen Studies in Cultural Property, v. 8, 2015.

BORTOLOTTO, C. Le patrimoine culturel immatériel. Enjeu d’une nouvelle catégorie.  Paris: 
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2011.

63



BUTEZ, L.; COMINELLI, F. Le système des canaux d’irrigation du Briançonnais. Fiche 
d’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Paris: ministère de la Culture et 
de la Communication, 2015.

CIBIEL, F. A la Croisée des Temps, ces canaux d’irrigation du briançonnais sont-ils en 
danger? [Mémoire de master 1]. Marseille: Université Aix-Marseille, 2014.

COMINELLI, F. Métiers d’art et savoir-faire. Paris : Economica, 2016.

CONSEIL DE L’EUROPE. Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du 
patrimoine culturel pour la société. [27 oct. 2005]. Treaty series n. 199. Faro:  2005.

CORIAT, B. Le retour des comuns. Paris: Les Liens qui Libèrent, 2015.

GREFFE, X. Les mises en scène du patrimoine culturel. Québec: Presse de l’Université du 
Québec, 2014.

HEINICH, N. La fabrique du patrimoine. De la cathédrale à la petite cuillère. Paris:  Éditions 
de la Maison des sciences de l’homme, 2009.

LESTOURNELLE, R.; DUMONT, C.; GILBERT, D. Les Canaux du Briançonnais. Société 
Géologique et Minière du Briançonnais. Marseille: Editions du Fournel, 2007.

OSTROM, E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. 
New York: Cambridge University Press, 1990.

UNESCO. Convenção para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural. Paris, 17 de 
Outubro a 21 de Novembro de 1972.

UNESCO. Convenção para a salvaguarda do Patrimônio cultural immaterial. Paris, 17 de 
outubro de 2003.

64



Turismo, natureza, cultura: turismo e sítios mistos do Patrimônio Mundial, 
contribuição da abordagem antropológica

Florence Revelin

Os bens mistos do Patrimônio Mundial (PM) são o resultado da eleição de atributos 
naturais e culturais, reconhecidos como de “valor universal excepcional” (VUE), de acordo com 
a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da UNESCO3 (1972). 
Esses compõem uma das três principais categorias de bens (naturais, culturais e mistos) da Lista 
do Patrimônio Mundial da UNESCO, agora amplamente reconhecida no mundo. 

Na verdade, a noção de Patrimônio Mundial da UNESCO traduz uma imagem de prestígio 
de diversas maneiras a esses locais: constitui um inventário do patrimônio considerado excepcional, 
tanto pelas categorias definidas na Convenção de 1972 e as Orientações (2015), como também 
pela opinião pública (GRAVARI-BARBAS et al., 2012; DI GIOVOINE, 2008). Exemplo disso 
é o seu sucesso institucional (191 países já ratificaram a Convenção), sua grande midiatização 
ou a grande procura pelo registro de novas inscrições, o que é comprovado pela extensa lista de 
bens submetidos à candidatura e pelos recursos consideráveis,   investidos na constituição desses 
processos. 

Essa ferramenta de patrimonialização e os contextos a ela associados constituem casos 
de estudo particularmente interessantes para a abordagem das relações entre turismo, natureza e 
cultura, em dois níveis: por um lado, mediante formas de caracterização e produção de categorias 
de patrimônio, em grande parte baseadas em uma distinção entre a natureza e a cultura. Por outro 
lado, por meio do conjunto e da natureza das vigorosas conexões que dão vida às relações entre 
turismo e Patrimônio Mundial.

Etnografia da tensão entre o desenvolvimento e a conservação
Minha pesquisa antropológica tem como objetivo destacar os mecanismos socioculturais 

em ação nessas situações de “patrimonialização” de atributos naturais e culturais (especificamente 
materializados pela categoria de bens mistos do PM), com especial atenção para as questões e as 
práticas do turismo nessas dinâmicas. 

Essa abordagem é baseada, assim, em uma literatura interdisciplinar (antropologia, etno-
história, geografia, ecologia política, ciências do turismo), o que ilustra também a variedade de 
motivações, questões, conceitos e atores que sustentam as iniciativas de patrimonialização da 
UNESCO. Essas iniciativas constituem, frequentemente, o estágio final de um longo processo, 
composto por uma pluralidade de objetos e espaços patrimoniais definidos em múltiplas escalas4, 
a fim de preservá-los e transmiti-los às gerações futuras (artigo 4 da Convenção de 1972). A 
complexidade desses processos exige, naturalmente, a expertise de várias disciplinas. 

3  Citada daqui por diante pelo termo simplificado de Convenção.
4  Utiliza-se muitas vezes a metáfora da “mil-folhas”.
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Os estudos sobre o Patrimônio Mundial mostram que o objetivo da identificação e da 
preservação do valor patrimonial que impulsiona os projetos de registro é fortalecido pela atração 
da influência conferida por esse status. A obtenção desse título é, na verdade, percebida pelos 
promotores de projetos como um prestigioso reconhecimento, carregado de um potencial de 
estímulo ao desenvolvimento econômico em nível local, sobretudo por meio do turismo. Representa, 
assim, um vínculo estruturante na relação Patrimônio Mundial-turismo. Essa combinação entre os 
objetivos de conservação e valorização do patrimônio é o foco de nossa atenção: como é percebido, 
interpretado e mobilizado, pelos atores locais, esse poder simbólico no sistema de preservação 
do patrimônio natural e cultural para o enfrentamento dos desafios do desenvolvimento em uma 
determinada região e, em particular, com relação às questões relacionadas ao turismo?

Estudo de caso: a Lapônia, sítio misto na Suécia
Um primeiro trabalho nesta discussão se refere à etnografia do turismo em um sítio misto 

do PM, a Lapônia, região localizada no norte da Suécia, que abrange parte do território ancestral 
dos Sami, povos indígenas que vivem tradicionalmente da criação transumante de renas. Esse sítio 
é constituído quase que integralmente por uma área montanhosa de pântanos e florestas boreais 
primárias e territórios previamente protegidos, de acordo com as várias categorias de manejo e/
ou restrição do uso de recursos (parques nacionais, reservas naturais). Seus atributos naturais 
ocupam um lugar de destaque5 na definição de valores patrimoniais, por meio de critérios estéticos 
da paisagem6, geológicos7 e ecológicos8. Os vínculos entre esses ambientes e os homens que os 
habitam, os conhecem e os utilizam são destacados na caracterização de critérios culturais de 
reconhecimento, em grande parte baseados no modo de vida seminômade, ligado às atividades 
agropastoris e à transumância, praticadas há vários séculos. 

Esse patrimônio vivo é apresentado como “um testemunho único ou, pelo menos 
excepcional de uma tradição cultural ou de uma civilização viva”9 e “um excelente exemplo de 
uso tradicional do território ou da interação humana com o  ambiente, especialmente quando 
esse último se torna vulnerável sob o impacto de uma  mudança irreversível”10. São combinados 
assim, nessa instância, valores patrimoniais contrastantes, definidos pelo enquadramento da 
Convenção do Patrimônio Mundial (PM), baseado em uma dicotomia entre a natureza e cultura, 
cuja preservação envolve questões complexas e por vezes conflitantes. Por um lado, existe um 
desejo real de preservação dos atributos naturais, operado por ferramentas compulsórias de 
conservação utilizadas há várias décadas, garantindo ao Centro de PM da UNESCO, a manutenção 

5  No histórico da candidatura, as primeiras propostas foram construídas exclusivamente com base em critérios 
naturais. Os critérios culturais vieram em um segundo tempo para desenvolver a candidatura. 
6  Critério VII: “representar fenômenos naturais ou áreas de beleza natural e importância estética superlativas”. 
7  Critério VIII: “ser um exemplo eminentemente representativo das grandes etapas da história da terra, incluindo 
o registro da vida, os processos geológicos em curso no desenvolvimento de formas do relevo, ou geomórficas ou 
características fisiográficas de grande significado”.
8  Critério IX: “constituir exemplos eminentemente representativos de processos ecológicos e biológicos 
significativos na evolução e no desenvolvimento de ecossistemas e de comunidades de plantas e animais terrestres, 
aquáticos, costeiros e marinhas”.
9  Critério III.
10  Critério V.
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da integridade do VUE do sítio.  Por outro, existe uma vontade de se preservar uma cultura viva 
que, pelo movimento de uma modernização necessária, evolui e tende a alterar as paisagens e, 
portanto, o meio. 

Por intermédio desse estudo de caso, procurei entender melhor, em um primeiro momento, 
como é definida e negociada a patrimonialização de um sítio, seguindo as categorias da UNESCO, 
baseadas na distinção entre patrimônio natural e cultural e, em um segundo momento, como isso 
se reflete na gestão prática desta nova entidade e do fenômeno turístico (REVELIN, 2013). Nesse 
sentido, minhas investigações foram realizadas entre 2008 e 2014 e abordam, de um ponto de vista 
empírico, as questões e práticas relacionadas à preservação e à valorização desse patrimônio. 

A etnografia está centrada em uma abordagem “micro” do terreno e atribui uma atenção 
especial aos moradores e aos usuários desses sítios (atores locais do turismo, criadores de animais, 
agentes de parques nacionais, atores políticos, turistas, etc.). Objetiva-se, assim, por estudos dessa 
natureza se compreender melhor suas várias conexões com essas regiões, os tipos de envolvimento, 
os papéis desses atores na sua governança e sua definição daquilo que constitui um patrimônio. 
Essas pesquisas são baseadas, principalmente, em observações e entrevistas semiorientadas. 

A patrimonialização na UNESCO como âmbito de expressão
No caso da Lapônia, o caso de estudo, o processo de inscrição na Lista do PM da UNESCO 

foi estabelecido em um quadro de relações conflitantes na região (ROUÉ, 2013). Esse processo 
abriu, efetivamente, um espaço de expressão, do qual vários atores se apropriaram, especialmente, 
os criadores Sami, para explicar, defender e negociar a sua visão sobre a região e sobre o seu 
desenvolvimento. Com efeito, as autoridades locais e os representantes do Estado sueco11 haviam 
proposto na primeira iniciativa de candidatura de mosaico de áreas protegidas, na década de 
1990, à UNESCO, uma visão naturalista da região, no âmbito da ideologia da wilderness, ou seja, 
valorizando uma natureza selvagem. 

Esse projeto original, construído somente com base em critérios naturais, foi vivenciado 
por uma parte da população local, especialmente os criadores de renas Sami, como um novo 
projeto hegemônico de conservação da natureza, controlado do exterior12.  No seu ponto de vista, 
esse projeto representava, uma vez mais, a negação de sua presença contínua na região e de sua 
atividade tradicional de criação de renas. Dessa forma, os Sami se opuseram a tal candidatura, pois, 
segundo eles, esse processo reforçaria a visão colonial de uma natureza desprovida de humanidade, 
da qual os tomadores de decisão do Sul do país poderiam dispor como quisessem.  Finalmente, 
os representantes da comunidade Sami conseguiram impor um movimento de aprimoramento do 
processo de candidatura, com base em uma visão diferente da região: uma terra natal considerada 
como um local de vida, em grande parte moldado pela atividade de criação de renas.

Assim, após a inscrição do sítio em 1996 na UNESCO, com base em critérios mistos, 
que finalmente combinavam essas duas visões, ainda que, mascarando o conflito entre ambas, 

11  Em particular, a Agência sueca para a proteção do meio ambiente (ASPE).
12  Na Lapônia sueca existem vários parques nacionais, alguns dos quais são centenários. Com outras atividades 
industriais e modos de uso dos recursos controlados pelo Estado, eles compõem um grupo de atores da fragmentação 
do território descrito pelos Sami como motores de colonização de suas terras (ver REVELIN, 2013).
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uma negociação difícil se travou em torno da gestão local do processo. Essa negociação baseou-
se, sobretudo, na questão da legitimidade dos futuros gestores para operar e decidir, de acordo 
com seu projeto específico. Nesse movimento, a comunidade Sami passou, gradualmente, a se 
organizar em torno de seus representantes, isto é, membros de comunidades de criadores e pastores 
de renas, sameby, para apresentar e defender os seus pontos de vista e interesses. 

As pesquisas realizadas nesse caso demonstram, assim, como o processo de 
patrimonialização da UNESCO proporcionou uma situação na qual os atores locais foram 
convidados a esclarecer, por meio da nomeação de porta-vozes, as suas várias posições relativas à 
representação da região, aos desafios existentes para o seu desenvolvimento e à legitimidade para 
se trabalhar na sua gestão.  

Esse estudo de caso ilustra, assim, a forma pela qual a comunidade Sami apreendeu esse 
processo como uma arena política, visando permitir a expressão e a defesa das reivindicações 
autóctones, muitas vezes já bem consolidadas. Importante mencionar que o confronto político 
continua a existir de maneira significativa mais de uma década após a inscrição do sítio, relegando 
assim a questão turística a um segundo plano. As consequências reais dessa “rotulagem” são 
difíceis de serem observadas, tanto nas práticas como na oferta turística. Se o turismo representou 
um argumento importante que pesou a favor do envolvimento de alguns atores locais nesse projeto 
de candidatura (em especial as autoridades locais), a inscrição na Lista do PM foi pouco utilizada 
e mobilizada para esses fins e, projetos que marcam uma mudança na organização e promoção do 
turismo são ainda raros. 

Em vez disso, nessa localidade, o turismo tende a seguir as tendências históricas que o 
caracterizam. Perpetua-se ali a “cultura turística”, desenvolvida a partir do início do século XX, 
quando ocorreu a criação dos primeiros parques nacionais na área (1909) e, também, no contexto 
mais amplo do desenvolvimento dos primeiros clubes turísticos de montanha13, na Europa (o 
ano de 1885 para a STF, a Associação Sueca de Turismo). Com o desenvolvimento de abrigos e 
pequenas trilhas para permitir o acesso a essas vastas áreas naturais protegidas, a Associação STF 
vem, historicamente, apoiando a promoção do turismo fundamentado na experiência da natureza e 
caracterizado pela autonomia das práticas locais (REVELIN, 2013; WALL-REINUS, 2009). Esse 
tipo de experiência é reforçado pelos profundos vínculos existentes na cultura escandinava, com 
uma filosofia de vida ao ar livre, frilufstliv, em sueco (BERRY, 2011, SANDELL e SÖRLIN, 2008). 
Combinadas com a importância do direito de acesso à natureza (Allemansrätt) (BEERY, 2011; 
SANDELL, 2006), essas características culturais têm contribuído durante mais de um século, para 
valorizar esses locais como terrenos de lazer (caminhadas e esqui, pesca, etc.) em vastas áreas que 
foram qualificadas como naturais e pouco organizadas. Essas práticas moldadas por essa longa 
história se baseiam em uma relação particular dos turistas com a região. 

As pesquisas qualitativas realizadas junto a esses turistas mostraram o predomínio de 
uma imagem da região como selvagem. A natureza é percebida como virgem e a imensidão 
das paisagens naturais representam um fator central de atratividade para os turistas. Embora as 
pesquisas permitam estabelecer uma tipologia mais fina e diferenciada do contexto local, essa 

13  O primeiro tipo foi o Alpine Club, com sede em Londres, criado em 1857. O Club alpin français foi criado 
em 1874.
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visão é ainda muito dominante. Assemelha-se amplamente à primeira iniciativa de inscrição na 
UNESCO, apoiada pelos representantes do governo sueco e da Agência Sueca para a Proteção 
Ambiental, que teve como objetivo fortalecer a imagem da região e promover o desenvolvimento 
desse tipo de turismo. 

Valorizando a paisagem dos Sami para os turistas
A questão do turismo permaneceu como secundária durante muito tempo nas negociações 

em torno da gestão deste sítio, pois foi obscurecida por questões consideradas de maior relevância 
pelos criadores de renas e pastores Sami. Registramos apenas uma pequena abertura nesse sentido, 
a partir de 2012, mais de 15 anos após a inscrição do sítio como patrimônio da UNESCO. Esse 
momento corresponde ao período no qual um acordo de cogestão do sítio foi acordado e o 
compromisso de um plano de gestão foi assinado. Esses longos anos de negociações resultaram 
em uma melhor integração das questões relacionadas à criação de renas à gestão do sítio e, no 
reconhecimento dos Sami como atores legítimos para contribuir para a nova gestão. Essa mudança 
no sistema de governança local, a favor da inclusão dos interesses dos Sami, contribuiu para a 
reintegração das questões de valorização de patrimônio para os turistas no processo de negociação 
e na produção de uma nova gestão. Esses grupos se tornaram até mesmo porta-vozes desses 
interesses, colocando no centro dos projetos, o reconhecimento sistemático dos vínculos entre 
os Sami e o seu ambiente. Expressava-se, assim, o desejo de matizar a imagem de wilderness 
profundamente enraizada da região, em proveito de uma paisagem cultural Sami. Essa dinâmica 
que ocorreu após a criação do Comitê de Direção do referido sítio, cujos membros em sua maioria 
eram Sami, é particularmente visível no estudo do projeto de construção de um Naturum (centro 
de visitantes projetado para apresentar o sítio). Ele é emblemático das negociações realizadas em 
torno da redefinição de patrimônio e da sua encenação para os visitantes do sítio. 

A abordagem antropológica permite, assim, trazer à luz da reflexão a complexidade 
das dinâmicas existentes nas entrelinhas desse tipo de projeto, que coloca em jogo a definição 
daquilo que se identifica um patrimônio: aquelas dinâmicas inicialmente relacionadas com as 
condições associadas a essa definição, e em seguida, aquelas relacionadas com a mobilização e 
a formulação de reivindicações locais, complementadas por aquelas relacionadas ao processo de 
institucionalização de uma nova gestão de um sítio “patrimonializado”, envolvendo a participação 
da população local e, finalmente, aquelas associadas ao reconhecimento das populações autóctones 
indígenas e ao processo de reapropriação desses direitos. Ao se engajar, tanto na gestão do sítio 
de Patrimônio Mundial quanto na sua valorização, os Sami conseguiram negociar, em primeiro 
lugar, o seu espaço nesse processo e, da mesma maneira, os conteúdos, ou seja, os discursos nesse 
contexto, em outras palavras, a sua apresentação para o mundo. Como tal, este estudo de caso 
representa um exemplo emblemático de leitura da relação entre turismo, natureza e cultura, a partir 
da perspectiva antropológica.
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Políticas públicas de turismo no Brasil e pesquisa interdisciplinar: uma análise 
sobre o passado e o presente e reflexões sobre o futuro

Rita de Cássia Ariza da Cruz
 
Introdução

O reconhecimento acadêmico e também governamental de que o turismo é um fenômeno 
multifacetado (de natureza econômica, social, cultural, ambiental e política, por exemplo) parece 
estar, há muito, consolidado entre nós sem, todavia, ter produzido, no Brasil, os efeitos práticos 
desejados. Isso significa que a interdisciplinaridade nas pesquisas acadêmicas sobre turismo é rara, 
assim como o é no planejamento governamental da atividade, considerando a escala federal, o qual 
tem sido monolítico no que tange à participação de especialistas.

O Plano Nacional de Turismo em vigor (2013-2016) (BRASIL, 2013) é exemplo 
inconteste dessa deficiência, passível de ser reconhecida na composição de seu Conselho Técnico 
Gestor formado, basicamente, por bacharéis em Turismo e Administradores. No que tange ao 
âmbito acadêmico, iniciativas de pesquisa integrada sobre turismo envolvendo diversos campos 
do conhecimento praticamente inexistem. As razões para tal miopia são históricas e dizem respeito, 
por um lado, no caso das ciências modernas, à sua própria constituição e ao relativo isolamento e 
endogenia de cada campo disciplinar, na busca por seu reconhecimento científico e social.

Quanto ao planejamento governamental, é necessário reconhecer que o turismo esteve, 
historicamente, na periferia das políticas setoriais brasileiras e que o setor padece de uma dupla 
carência: 
a) de um lado, da produção mais extensa e profunda de um conhecimento científico crítico capaz 
de dar sustentação a políticas públicas de turismo em diferentes escalas; 
b) da postura política do Estado, de favorecimento à terceirização da política pública, que, por sua 
vez, reproduz um modelo pernicioso de planejamento, conforme discutido por Carolina Todesco 
em sua tese de doutorado (2013).
Superar tais obstáculos é questão de iniciativa, de tomada de posição e de mobilização de forças.

O turismo como objeto da pesquisa interdisciplinar
Naturalmente, as questões de natureza teórica e metodológica são fundamentais à produção 

do conhecimento científico e aqui reside uma das mais importantes fragilidades das pesquisas 
sobre turismo no Brasil. Pesquisadores brasileiros são unânimes em reconhecer a existência 
de fragilidades teórico-metodológicas importantes presentes nos resultados de pesquisas sobre 
turismo no país, os quais, frequentemente, restringem-se à descrição de fatos, dados e processos 
sem o respaldo de teorias e métodos que possam lhe dar sustentação.

A superação de análises meramente descritivas e superficiais somada à produção de 
estudos aprofundados, disciplinar e interdisciplinarmente, é condição sine qua non para uma 
melhor compreensão do turismo na contemporaneidade. Para tanto, não há um só caminho teórico 
ou metodológico a ser abraçado e, sim, uma pluralidade de teorias e de métodos à nossa disposição. 
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Entretanto, o desafio da construção de pontes para o diálogo permanente no interior 
da academia e entre a produção acadêmica e a produção de políticas públicas permanece. Os 
maiores obstáculos à interdisciplinaridade encontram-se no interior de nossas universidades, cujos 
ambientes acadêmicos são burocraticamente desfavoráveis à pesquisa interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade deve resultar de, pelo menos, dois movimentos convergentes, 
sendo um deles o da política acadêmica em sentido amplo e, portanto, voltado a estimular/fomentar 
a interdisciplinaridade em todos os campos, e outro no sentido bottom-up, ou seja, fundado 
em iniciativas particulares ou de pequenos grupos e que sejam capazes de gerar movimentos 
centrífugos, disseminando práticas e estimulando novas iniciativas. 

A necessidade do debate crítico
O debate crítico sobre turismo depende da pró-atividade daqueles que acreditam que esse 

debate deva ser feito. A realização de eventos como o Seminário Internacional Turismo, Natureza 
e Cultura, por exemplo, pode gerar movimentos centrífugos nos moldes citados anteriormente e 
um caminho possível. 

Para tanto, envolveria a realização de compromissos futuros, entre os presentes, abarcando 
o fortalecimento da rede internacional de pesquisadores com maior acolhida a profissionais de 
áreas diversas, a organização de novos encontros e a utilização de ferramentas de comunicação 
como blogs ou sites para veicular informações e também publicações com acessibilidade pública 
garantida.

O turismo como política setorial
Em décadas recentes, o Brasil vive o paradoxo de atribuir, no âmbito do discurso, grande 

importância ao turismo enquanto política setorial, ao mesmo tempo, em que a análise mais apurada 
da forma como as administrações públicas lidam com o turismo no país – seja no âmbito da polity, 
seja no que diz respeito aos staffs e recursos financeiros mobilizados – revela que a atividade tem 
restrito amparo político e econômico.

Em se tratando da esfera federal, por exemplo, é imperativo reconhecer que o Ministério 
do Turismo padece de falta de prestígio e, consequentemente, de recursos.  Além disso, não há 
indícios, desde sua criação, de que o Ministério do Turismo tenha buscado um diálogo efetivo, 
profundo e propositivo com outros Ministérios ou Órgãos da Administração Pública Federal de 
seu interesse direto, como seria o caso dos Ministérios das Cidades, dos Transportes, da Cultura e, 
sem dúvida, da Ciência e Tecnologia.

Ao fechar-se em torno de si mesmo e trazendo consigo as dificuldades anteriormente 
apontadas restaram ao planejamento governamental do turismo, ao fim e ao cabo, a perpetuação 
de um sistema pernicioso de terceirização das políticas de turismo no país. A integração entre 
políticas de turismo e outras políticas setoriais depende da mudança da cultura política no país e 
não é possível ter a ilusão de que isso ocorrerá facilmente ou em curto prazo. 

No entanto, a ação pró-ativa de pesquisadores no sentido de buscar uma maior interação 
com os organismos da administração pública em suas distintas escalas pode ser um caminho para 

72



a mudança e a consequente superação dessas dificuldades. Na inexistência de demandas advindas 
do Estado em direção às universidades, essas devem ser provocadoras do debate.

Em busca de um debate verdadeiramente inclusivo
A Copa do Mundo 2014 é exemplo didático do “estado de exceção” (AGAMBEM, 

2004) instituído no país para viabilizar esse megaevento. Além disso, como aponta Vainer (2011), 
referindo-se ao Rio de Janeiro, um dos mais importantes destinos de turistas do país, criou-se, 
também, para a Copa uma “cidade de exceção”, dada a forma antidemocrática como os fragmentos 
de seu território que foram tomados à força de residentes para a realização desse projeto, ao mesmo 
tempo nacional e internacional.

Utilizamos aqui o exemplo da Copa do Mundo para dizer que, a despeito do amparo 
constitucional, o planejamento participativo no Brasil, em muitos setores, entre os quais se inclui 
o turismo, segue sendo pura retórica.

Síntese Propositiva
1. O entendimento de ser fundamental discutirmos, entre as questões envolvidas com as pesquisas 
sobre turismo, as causas geradoras das fragilidades de natureza teórica e metodológica presentes 
nos trabalhos produzidos sobre o tema no país, nas últimas décadas. A construção de um “estado 
da arte” da pesquisa sobre turismo no país ainda está por ser feita.
2. A institucionalização de um projeto interdisciplinar sobre turismo, envolvendo pesquisadores 
de diversos campos, do Brasil e do exterior, nos moldes de um CEPID ou de um Projeto Temático, 
ambos promovidos pela FAPESP-SP, pode ser um caminho viável para fortalecer o debate crítico 
sobre o tema.
3. A construção de propostas de parceria entre Estado (nas suas diferentes escalas de gestão) 
e Universidades, visando à assessoria técnica para o planejamento do turismo, constitui um 
caminho possível para melhorar a qualidade do planejamento governamental do turismo no país, 
minimizando a terceirização da política pública, por exemplo, e a participação, muitas vezes de 
baixa qualidade, de empresas privadas nesse processo.

Referências Bibliográficas

AGAMBEM, G. Estado de exceção. 1a ed. São Paulo: Boitempo, 2004. 

BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional de Turismo 2013-2016. Brasília, 2013. 
Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/images/pdf/plano_nacional_2013.pdf>. Acesso em: 
20 jul. 2016.

73



TODESCO, C. Estado e produção terceirizada de políticas públicas de turismo para a 
Amazônia Legal: uma análise fundada nas dimensões da vida política. 2013. 257 p. Tese de 
Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humana-FFLCH. Universidade de São 
Paulo-USP. São Paulo, 2013. 

VAINER, C. Cidade de exceção: reflexões a partir do Rio de Janeiro. Anais do XIV Encontro 
Nacional da Anpur. Rio de Janeiro, p. 1-14, mai. 2011.

74



Turismo, patrimônio e espaço geográfico: teoria e prática de uma ação interdisciplinar

Maria Goretti da Costa Tavares

Turismo: conhecimento interdisciplinar?
Na reflexão proposta, torna-se importante evidenciar a relação estreita do turismo com a 

modernidade. Essa se vincula, sobretudo, às transformações associadas ao atual sistema capitalista. 
Ou seja, as mudanças ocorridas na forma de produzir implicaram, também, no modo de vida das 
pessoas, principalmente, no que se refere à reprodução do espaço. Assim, a partir de um novo 
regime de acumulação do tipo acumulação flexível, as atividades econômicas ganharam mais peso 
quanto à produtividade e, juntamente com esse novo paradigma inerente ao modo de produção 
capitalista, a natureza foi sendo “racionalmente” transformada para se adequar ao ritmo do modo 
de produção, o que implicaria em novos arranjos espaciais (HARVEY, 1993).  Nesse sentido, 
novos espaços foram sendo descobertos e com isso, a sua turistificação obedeceu à lógica de 
produção do sistema capitalista, desencadeando fluxos populacionais para esses lugares. Esses 
fluxos configuram-se, como aponta Urry (1999), a partir de três sentidos: a diversão, o prazer e 
o entretenimento, sendo caracterizados pela viagem para o lazer em locais que não se associem 
à normalidade residencial e de trabalho, e que são escolhidos pela expectativa do devaneio e da 
fantasia. Para esse autor, apesar do turismo revelar aspectos de estruturação produtiva econômica, 
esse se desenvolve fundamentalmente pelo olhar do turista, que o autor classifica em dois tipos: 
um romântico e um coletivo. Cruz (2000, p. 338) também vê na figura do turista um aspecto central 
nesta reflexão:

Duas características intrínsecas ao turismo o diferenciam, fundamentalmente, de 
outras atividades econômicas e produtivas. Uma delas é o fato do turismo ser, 
antes de qualquer coisa, uma prática social. A outra é o fato de ser o espaço seu 
principal objeto de consumo. Como prática social, a atividade do turismo tem o 
turista como principal protagonista e isso implica reconhecer que, mesmo diante 
da hegemonia de agentes de mercados e do estado, o “mundo do turismo” não se 
restringe às ações hegemônicas de atores hegemônicos.      

Assim, novas relações, novas espacialidades são geradas tanto nos espaços emissores de 
turistas como nos receptores, propiciando a criação de um sistema de objetos e ações (SANTOS, 
2004) e transformando infraestruturas e relações locais para melhor atender o desenvolvimento 
do turismo. Assim, quanto mais reorganizada a economia mundial, mais a atividade turística se 
articula a partir de sua própria lógica. Ou seja, criando ou ressignificando espaços sociais (público 
e privado), novas relações socioespaciais emergem (modismo, consumo, relação comercial 
e imobiliária, padrões de urbanismo e reforma arquitetônica) e fomentam o rearranjo político-
administrativo (criação de órgãos públicos específicos para ordenamento turístico e critérios 
metodológicos para regionalização), configurando-se em uma das mais rentáveis atividades em 
escala global, que se materializa na escala local.

 Neste contexto, como ressalta Rodrigues (1997), o turismo engendra uma marca de 
hibridismo territorial, enquanto prática social que imprime grande dinamismo, que é inerente à sua 
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natureza fluída e móvel, à busca de novos espaços a serem inseridos à lógica produtiva turística 
de vários países, entre vários países e em escala global. O meio técnico-científico-informacional 
(SANTOS, 1994) daí decorrente engendra uma reestruturação nas atividades produtivas, na 
geração de emprego e renda, nas relações de organização de trabalho, tornando necessária uma 
nova concepção de planejamento e gestão da atividade turística, enfaticamente, no que tange à 
competitividade entre países e regiões, o que ocasiona um aumento da oferta de produtos turísticos, 
e consequentemente, a crescente competitividade entre as regiões e/ou países (SOUZA, 1997; 
SERRA, 2007). 

Destaca-se ainda que, o desenvolvimento do turismo se valeu da necessidade de ampliar o 
tempo do ócio, que cada vez mais foi sendo introduzido por agentes do setor turístico, habilitados 
em promover distintos tipos de lazer e de entretenimento nas viagens turísticas em busca de novas 
culturas, costumes e práticas diferenciadas do hábito urbano. É dessa forma que a “redescoberta” 
da natureza se torna um fator significativo para se entender uma nova forma de se produzir espaços. 
Como menciona Urry (1999), essa nova forma de se produzir o espaço é produto da construção social 
dos olhares turísticos, que muito bem sinalizados pelos agentes turísticos passam a demandar uma 
série de segmentos turísticos.  Esses segmentos representam o resultado de inúmeras discussões, 
em diversas escalas, que se contrapõem ao turismo de massa pautado no segmento sol e praia. 
Assim, o desenvolvimento do turismo passa a considerar uma série de objetos espaciais sob o 
rótulo do denominado turismo alternativo (turismo cultural, turismo histórico, turismo patrimonial, 
turismo na natureza, turismo ecológico, turismo de aventura, ecoturismo...). 

A interpretação do turismo, assim, por incluir vários campos de saber, pressupõe um 
conhecimento interdisciplinar. Essa é a razão da necessidade de se fortalecer um debate crítico 
sobre o tema. Neste ensaio, tratar-se-á da relação com a Geografia, em suas interfaces com as 
políticas públicas e com o debate patrimônio, finalizando com um exemplo prático: a apresentação 
de um projeto de extensão e pesquisa com esta proposta.

Patrimônio cultural e patrimônio turístico – uma leitura da Geografia
Recentemente, o tema patrimônio cultural na discussão sobre o turismo vem sendo debatido 

na Geografia, principalmente, nas áreas da Geografia do Turismo e Geografia Urbana, o que revela 
o papel da ciência geográfica na leitura desses temas.  

Mas é somente a partir dos anos 1970 que tais temáticas passam a compor, efetivamente, 
o escopo analítico da disciplina, com o movimento de Renovação da Geografia, trazendo novos 
elementos para o trato da produção social do espaço. Os estudos geográficos que se atêm à questão 
do patrimônio cultural acompanham essa tendência, ganhando também visibilidade, sobretudo, na 
última década (NIGRO, 2010).    

Segundo Nigro (2009), alguns autores na Geografia como Graham, Ashworth e Tunbridge 
(2000) propõem uma Geografia do Patrimônio (Geography of Heritage), na qual seriam consideradas 
três dimensões fundamentais: a) o patrimônio é um fenômeno espacial; b) o patrimônio é de interesse 
direto da Geografia Cultural e Histórica contemporânea; e c) o patrimônio não é apenas um bem 
cultural, mas também econômico. Nesse sentido, afirma Nigro (idem, p. 69-70),“..o patrimônio 
constitui um elemento primordial e um componente das estratégias de políticas relacionadas ao 
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planejamento urbano, desenvolvimento regional e turismo, temas tradicionalmente de interesse 
dos geógrafos”. Dessa maneira, parece se revelar a importância atual da Geografia na leitura do 
patrimônio e sua espacialidade, tanto no que se refere ao patrimônio material, como ao patrimônio 
imaterial. 

Importante mencionar também que, nos últimos anos, a atividade turística vem adquirindo 
significativa importância na estruturação de políticas públicas, concebidas por governos mais 
interessados em desenvolver um setor que possibilite retorno social. Nesses termos, conjuntamente 
com o interesse, uma plêiade de princípios tem sido adicionada à forma de se pensar o turismo 
como vetor do desenvolvimento de uma dada região, estado, país ou, em uma escala menor, de 
município. Tais princípios são associados, quase que invariavelmente, à lógica do mercado, o que 
faz com que as políticas tenham também esse perfil: a do turismo de mercado. Nesse sentido, de 
uma forma ampla, a atividade turística, não raro, é vista, ao mesmo tempo, como produto de uma 
concepção que visa ao crescimento econômico, e como condição para a (re)formulação de novas 
ideias associadas ao mercado, sobretudo.

Apesar de muitos debates, acerca da importância do espaço em associação ao turismo (e 
seus diversos segmentos), pouco se sabe sobre o seu real significado, ou melhor, como o espaço 
realmente importa para se compreender a dinâmica da atividade turística. Diversos são os autores 
que já se debruçaram sobre esse assunto, notadamente, os ligados aos estudos da Geografia 
(gerando, assim, um recente segmento chamado Geografia do Turismo). Em uma temática que 
envolve o estudo do patrimônio material e imaterial dos lugares, o entendimento da relação entre 
o espaço e o turismo torna-se, portanto, a condição para a análise da essência do tema em questão.

Em um de seus mais significativos trabalhos, Santos (2004) evoca a ideia de que o espaço é 
“formado por 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” (SANTOS, 2004, p. 63). Nessas condições, o autor aponta para a inseparabilidade que 
há entre aquilo que se produz (os objetos) e aquilo que dá condição de sua existência (a ação ou 
atividade empregada na fabricação-construção das coisas). Como esses elementos não ocorrem de 
forma separada significa afirmar, também, que para que o espaço seja entendido da forma como 
ele é, torna-se necessário um determinado tempo, justificando, assim, a importância da história.

Nesses termos, os estudos sobre o patrimônio tanto material como imaterial dependem, 
assim, de uma condição para sua existência, o que lhe é garantida por uma base concreta, ou seja, 
o espaço; que aqui só pode se entendido senão pela construção humana. Santos (2004) ainda 
acrescenta a ideia de que os objetos e as ações ocorrem de forma interativa, o que confirma, mais 
ainda, a inseparabilidade entre esses dois elementos. 

Lefebvre (1976), por exemplo, afirma basicamente que o espaço é tanto a condição para 
as ações humanas se realizarem como elas pretendem ser, assim como o meio onde essas mesmas 
ações acontecem. No final desse processo, como homem e meio relacionam-se entre si, há um novo 
espaço configurado, caracterizando, dessa forma, o espaço como produto das relações sociais. 

Podemos pensar, por exemplo, que o patrimônio cultural de uma cidade só se configura 
como tal por conta das atividades que os homens empregaram nele ao longo do tempo. Dessa 
forma, tais espaços só conseguem se reproduzir por conta de um uso em bases concretas (que 
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obviamente estão ligados a uma concepção de cultura). Mais ainda, uma condição “inicialmente” 
física, que depende exclusivamente da ação humana. Sendo assim, justifica-se que um determinado 
patrimônio cultural só tem valor por conta de suas condições tanto políticas, como sociais e 
econômicas, acrescentadas, ainda por uma condição técnica (PAES, 2009; ALMEIDA, 2009).

Porém, essa relação entre o patrimônio e o espaço geográfico, depende ainda da paisagem 
como elemento “divulgador” e ratificador da condição da existência desses dois elementos. Assim, 
para que o espaço geográfico possa ser visível, a paisagem surge como ente que liga aquilo que é 
concreto/material àquilo que é suscitado no campo da subjetividade. A paisagem é assim uma síntese 
ou arquétipo das manifestações simbólico-culturais que formam um determinado patrimônio.

A paisagem – faz-se necessário que se diga – não é estática no tempo e no espaço. Seu caráter 
de mobilidade decorre justamente pelas condições de dinâmicas empregadas pelos grupos sociais 
que lá estão presentes. A paisagem é, dessa forma, reflexo das ações que ocorrem sobre o espaço 
geográfico. Santos (1988) afirma que a paisagem é tudo aquilo que a vista alcança ou que está ao 
redor do sujeito, composta por formas, cores, símbolos e movimentos que estão interconectados 
claramente a uma demanda social, cultural e política. Exemplo disso é a ideia de que uma paisagem 
em um determinado contexto histórico reflete as condições sociais de uma época. Essa mesma 
paisagem pode – de acordo com o conjunto de ações efetivadas no espaço – mudar de significado 
(conteúdo), permanecendo, por outro lado, sua forma, como espécie de “resquício” do que era 
antes. Forma-se, assim, o que o autor chama de rugosidade espacial (SANTOS, 1988, 2004). 

Não menos diferente, porém, de uma forma mais relativa, Massey (2008) defende a ideia 
de que o espaço sempre é produto de relações que, por sua vez, estão ligadas intimamente à 
multiplicidade. Para a autora, para se compreender o espaço inicialmente, deve-se entendê-lo a 
partir de pelo menos três condições: a primeira delas é a ideia de que o espaço é produto de inter-
relações. Nesses termos, o jogo político que é feito entre os grupos sociais dá condição para que as 
relações se formem e dê condição ao espaço, as subjetividades, portanto, são importantes dentro 
desse argumento. 

A segunda condição faz com que o espaço seja entendido como o “espaço da diferença 
e heterogeneidade” (MASSEY, 2008, p. 31). Nesse sentido, para a autora, o espaço é também a 
“esfera da possibilidade”, onde não se é permitido a leitura de mundo de apenas um ou poucos 
grupos sociais, como é o caso do Ocidente explicando a história dos povos, entre outros casos. 
Assim, forçosamente, se reconhece as diversas espacialidades que os indivíduos cunham sobre 
uma base material, o que implica, também, no reconhecimento de outras concepções de espaço.

Por último, Massey (2008) enfatiza a ideia de que não se pode conceber o espaço como 
sendo uma estrutura fechada, típico de realidades pensadas nos movimento de progresso e 
desenvolvimento. A autora esclarece que são diversas as histórias e estórias que se cruzam ao 
longo do tempo e que sempre possibilitam um campo vasto e aberto para o futuro, garantindo, 
sobretudo, o espaço como um ente do “vir a ser”. 

O Projeto Roteiros Geo-turísticos em Belém do Pará: Teoria e Prática de uma ação 
interdisciplinar

Para uma interpretação do que seja o patrimônio cultural de uma cidade como Belém do 
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Pará, por exemplo, a condição de que um espaço que recebe o atributo de patrimônio não combina 
com a ideia de que só é patrimônio porque sujeitos detentores de atributos técnicos o fazem como 
tal. É o caso do Estado, em sua condição própria de sujeito que denomina aquilo que é e o que 
deixa de ser (ou ainda que não possa ser) patrimônio. Nos termos arrolados anteriormente, o 
cultural se faz pelo jogo relacional de interesses e, sobretudo, de práticas sociais, o que, no caso 
de Belém (especificamente seu núcleo urbano inicial), pode ser entendido a partir das pessoas que 
moram nos lugares que detêm as qualidades históricas e culturais necessárias para a formação do 
patrimônio.

O projeto de extensão Roteiro Geo-turístico revela uma possibilidade de diálogo entre a 
academia e gestão pública e que também procura ampliar o debate com os demais segmentos da 
sociedade. Esse projeto nasceu com a intenção de promover a extensão das atividades acadêmicas 
da Geografia, pautando na importância que o turismo tem no reconhecimento dos espaços com 
valores patrimoniais, podendo ser considerados atrativos.

A valorização do patrimônio é feita considerando três elementos fundamentais, sendo o 
primeiro a importância dos principais monumentos erguidos em Belém ao longo da história e como 
seus usos permanecem ou são substituídos por outros, marcando o que se afirma ser a rugosidade 
espacial. O segundo é calcado na história e formação de Belém como uma das cidades centrais 
do território brasileiro, cidade que no início da colonização foi estratégica na ocupação do Brasil 
em sua porção setentrional. O terceiro revela a simbiose entre cultura, patrimônio e a geografia do 
lugar, mostrando aos participantes como o patrimônio é uma forma de demarcar o território por 
meio de um valor que lhe é atribuído.

Os roteiros, por fim, demonstram como uma atividade como o turismo pode auxiliar na 
valorização do patrimônio, superando a mera informação e adentrando o conhecimento de uma 
cidade com quatrocentos anos de existência.
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A Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (MG): laboratório e Locus privilegiado 
de pesquisa do fenômeno turístico e suas interfaces com a natureza e a cultura

Bernardo Machado Gontijo

A opção por destacar a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (RBSE) como 
elemento central desta reflexão não acontece por acaso. É a partir desta clara definição territorial 
e paisagística que entendemos ser possível embrenhar por uma vereda teórico-metodológica, que 
nos permite lançar mão de algumas ferramentas de pesquisa que possiblitam algum vislumbre 
de exercício da prática multidiciplinar e multisetorial. O ponto de partida teórico é o pensamento 
complexo, especialmente a partir das concepções de Edgar Morin. O ponto de partida espacial 
e, portanto, geográfico, por sua vez, nos autoriza a eleger tanto o território, como a paisagem 
enquanto parâmetros de análise e nos permite transitar entre diversas escalas, inclusive temporais, 
de pesquisa. Apoiamo-nos no que Bertrand e Bertrand (2002) chamaram “complexo paisagem-
território” quando os mesmos referem-se à ideia de que

a paisagem não é somente a aparência das coisas, mas o espelho que a sociedade 
constrói e no qual ela se vê refletida. Uma construção cultural e econômica 
integrada. Sob a paisagem está o território, sua organização espacial e seu 
funcionamento. O complexo paisagem-território é de qualquer maneira o meio 
ambiente sob a perspectiva dos homens, um ambiente com a fisionomia do 
homem (BERTRAND e BERTRAND, 2002, p.278).

Nesse sentido, podemos definir objetos de pesquisa que abordem desde elementos relativos 
à transformação espacial do grande território da RBSE como um todo, até elementos paisagísticos 
e/ou específicos de qualquer área protegida em seu interior – seja Unidade de Conservação (UC) 
ou um conjunto de UCs ou Mosaico ou suas Zonas de Amortecimento, seja Áreas de Proteção 
Permanente (APPs) ou Reservas Legais ou Corredores Ecológicos etc. Podemos também abordar 
questões específicas que, eventualmente, incluam problemas de gestão (em UCs ou não), conflitos 
e/ou impactos ambientais, parcelamento do solo, pressões de uso, urbanização, fragmentação de 
ecossistemas. Enfim, todo um cardápio temático que reflete a riqueza de possibilidades de diálogos 
interdisciplinares e de pesquisa. No nosso caso, tal cardápio permite e demanda a intervenção/ação 
no território, sendo a própria intervenção um mecanismo desejável de pesquisa participante.

Dentre os elementos transformadores da paisagem, o estudo do fenômeno turístico 
tem ganhado destaque no âmbito de nosso Grupo Integrado de Pesquisas do Espinhaço (GIPE/
UFMG). Identificamos na relação entre Turismo e Meio Ambiente um nicho de pesquisa que nos 
permite avaliar a interferência mútua existente entre ambos, fato que segue subjacente às análises 
perpetradas ao longo dos trabalhos realizados. Nesse sentido, partimos de uma dialética de fundo, 
na qual o fenômeno turístico é analisado enquanto suceptível a alguns condicionantes ambientais, 
assim como o ambiente, especialmente no seu componente paisagístico/territorial apresenta marcas 
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(“rugosidades” no sentido proposto por Milton Santos, 1997) do fenômeno turístico, refletindo em 
processos de transformação espacial em proporções variáveis de revelação. 

Mais uma vez, apoiamo-nos em Bertrand e Bertrand (op.cit.), na medida em que eles 
trazem o conceito de Território Naturalizado, ou seja, ao mesmo tempo em que se busca “naturalizar 
o território” (o que significa assumir que sempre existirá, na paisagem, uma dimensão natural, 
visto que não existe território sem “terra”), busca-se também “territorializar a natureza” (uma vez 
que não existe uma natureza que não seja enraizada em uma sociedade, é através do território que a 
problemática da natureza torna-se uma problemática social, interna à Geografia, mas que também a 
transcende) (BERTRAND e BERTRAND, 2002, p. 82). Apoiamo-nos, também, no já citado Milton 
Santos (1997, op.cit.), especialmente em suas ponderações acerca das rugosidades da paisagem e 
dos fluxos e fixos identificáveis na mesma. Tal dinâmica na paisagem é por nós entendida como o 
elemento subjacente à lógica dialógica, considerando os “princípios de inteligibilidade” de Morin 
(1999), que serão detalhados a seguir, entendendo o fenômeno em tela como fruto de uma ordem 
que, ao ser constantemente acossada por elementos desordenadores, chega a uma nova organização 
fruto das interações decorrentes daqueles elementos desordenadores. 

Introduzindo a questão da complexidade
Nossa estratégia de ação para a busca do entendimento do que está acontecendo 

na “paisagem-território” da Serra do Espinhaço parte do referencial novo-paradigmático da 
Complexidade no sentido Moriniano do termo. Morin (1997) refere-se à complexidade como um 
conjunto, cujos constituintes heterogêneos estão inseparavelmente associados e integrados, sendo 
ao mesmo tempo uno e múltiplo. Boff (2000, p. 47) sustenta que, com relação à complexidade, 
procura-se “captar a interdependência de todos os elementos, sua funcionalidade global, fazendo 
com que o todo (a RBSE no nosso caso) seja mais do que a soma das partes e que nas partes se 
concretiza o todo”. Avançando na constituição de um paradigma de complexidade, Morin (1999, 
p. 331-334) enumera o que ele chama “princípios de inteligibilidade”, sendo que, dos treze por ele 
enumerados, destacamos aquele que em muito permeia a concepção dessa investigação. Trata-se 
do princípio de “consideração dos fenômenos segundo uma dialógica” 

                                                    ordem → desordem → interações → organização
                 └───<───┴───<───┴────<────┘

Para Morin (op.cit., p. 334), “a reintegração do objeto isolado e do estudo analítico em 
seu contexto exige que se persiga esses mandamentos”. Vasconcellos (2002, p. 111) completa: 

para pensar a complexidade, precisamos mudar crenças muito básicas: em vez de 
acreditar que vamos ter como objeto de estudo o elemento, ou o indivíduo, e que 
teremos de delimitá-lo muito bem, precisamos passar a acreditar que estudaremos 
ou trabalharemos sempre com o objeto em contexto. 

Ou seja, “deveremos fazer um exercício de ampliação do foco, o que nos leva a ver 
sistemas amplos”. Ainda para essa autora, procedendo assim surgirão, necessariamente, as 
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primeiras perguntas: “Em que condições acontece o fenômeno (turístico, no caso), no qual estamos 
interessados? Como os vemos relacionando com outros elementos do sistema?”.

São questões básicas e que permeiam nossa investigação com relação a Serra do 
Espinhaço: Em que condições o fenômeno do turismo vem se desenvolvendo no Espinhaço? 
Como esse fenômeno (não importando seu grau) está relacionado com a questão da transformação 
espacial, qualquer que seja a escala de análise? Nosso foco passa a incluir as relações, para além 
de se ater ao elemento principal do estudo, qual seja, o turismo no Espinhaço. Contextualizando o 
turismo no Espinhaço, estaremos nos referindo às relações entre todos os elementos envolvidos. 
Vasconcellos (op.cit., p. 112) completa: 

contextualizar é reintegrar o objeto no contexto, ou seja, é vê-lo existindo no 
sistema. E ampliando ainda mais o foco, colocando o foco nas interligações, 
veremos esse sistema interagindo com outros sistemas, veremos uma rede de 
padrões interconectados, veremos conexões ecossistêmicas, veremos redes de 
redes ou sistemas de sistemas.

Distinguindo nosso objeto de seu contexto e procurando estabelecer articulações e inter-
relações, estaremos caminhando para o que Morin (1999) chama de princípio dialógico, o que nos 
remete não a uma unificação primeira ou última, mas a uma dualidade no seio da unidade. Estamos 
tentando unir conceitos que, tradicionalmente, se opõem, porque, no âmbito de um pensamento 
tradicional, eles se encontravam em compartimentos estanques. Aqui, caminhamos para o princípio 
da multidisciplinaridade e Vasconcellos (2002, p. 14) coloca que 

uma das consequências do pensamento complexo é que, em vez de pensar a 
compartimentação estrita do saber, passa-se a focalizar as possíveis e necessárias 
relações entre as disciplinas e a efetivação de contribuições entre elas, 
caracterizando-se uma interdisciplinaridade. 

A autora cita Morin, o qual afirma que o problema da epistemologia complexa é fazer 
comunicar as instâncias separadas do conhecimento. Finalizando, Boff (2000, p. 51) observa que 
a lógica includente da complexidade 

impõe um estilo de pensar e de agir: obriga a articular os vários saberes relativos 
às várias dimensões do real; importa jamais enrijecer as representações, mas 
compreender a multidimensionalidade de tudo; leva a conjugar o local com o 
global, o ecossistema com a história, o contrário e até o contraditório com a 
totalidade mais abrangente.

Paisagem e território, no caso a RBSE, passam a se constituir, então, em um locus 
privilegiado para a análise do fenômeno turístico e de suas implicações com o ambiente da região. 
Enquanto Reserva da Biosfera, a Serra do Espinhaço deve ser considerada, para além de sua eco-
fisiografia, uma paisagem também humanizada, carregada, portanto, de história e de cultura. Faz-
se juz ao diploma de “Reserva de Biosfera”, é “Área Protegida” em seu sentido pleno e amplo, 
sendo seu alvo de proteção à biosfera, que ao mesmo tempo em que está contida em seu território, 
constitui-se em sua marca paisagística. É esse “complexo paisagem-território” que é cobiçado, 
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demandado e esquadrinhado turisticamente. Este é o pano de fundo do que iremos discorrer a 
seguir.

Espinhaço Multidimensional
A Serra do Espinhaço foi reconhecida como Reserva da Biosfera, em 2005, por ser um 

divisor de águas e de biomas de extrema importância do Brasil central, por ter espécies de fauna e 
flora endêmicas e por ser uma das maiores formações de campos rupestres do Brasil. A extensão da 
área – mais de três milhões de hectares – e sua importância biológica, geomorfológica e histórica 
justificam a adoção de medidas urgentes para a conservação de todo o complexo montanhoso. A 
RBSE vem sofrendo uma série de transformações que podem ser associadas a dois fenômenos 
correlatos. Ao mesmo tempo em que várias unidades de conservação foram/estão sendo criadas, o 
fluxo turístico também tem aumentado significativamente nos últimos anos. Ambos os processos 
alimentam-se reciprocamente, ou seja, quanto maior a quantidade de UCs – e quanto melhor 
estruturadas estão – maior o fluxo turístico nas unidades e entorno. Por outro lado, quanto maior 
o fluxo turístico da região, maior é a pressão sobre as unidades, suas estruturas e as populações 
residentes no interior e entorno dessas áreas protegidas. É claro que, os elementos causais tanto para 
o surgimento e estruturação das UCs quanto para o aumento do fluxo turístico são mais diversos 
e não se encerram nos dois processos relacionados anteriormente. Porém, é certo que ambos os 
processos derivam de uma razão central relacionada à combinação de características geoespaciais, 
históricas e culturais externalizadas pelo enorme e reconhecido patrimônio e potencial ambiental, 
paisagístico, cultural e histórico da RBSE. 

Geologia, relevo, água, clima e biota conferem à RBSE características e feições de 
paisagem que hoje são bastante valorizadas/buscadas enquanto destino turístico. A esse “pacote 
natural”, adicionamos a pré-história da região e, notadamente, a história de sua ocupação recente, 
desde o século XVIII. Essa ocupação definiu todo um processo de urbanização, então inédito 
na colônia portuguesa, na região sul da RBSE onde se localiza o, assim, chamado Quadrilátero 
Ferrífero. A ocupação colonial definiu também um modelo de gestão único, o qual consistiu na 
delimitação de toda a porção norte do que hoje é a RBSE, como sendo um enclave administrativo 
dentro da colônia, no que ficou conhecido como “Demarcação do Distrito Diamantino”. 

Além das diferenças no processo de ocupação histórica e pré-histórica, as diferenças 
macroecológicas, e a maneira como essas definiram e definem as atuais vocações e potencialidades 
turísticas, permitem com que sejam definidas três sub-regiões turísticas para a RBSE, a saber: o 
Quadrilátero Ferrífero, a região sul do Espinhaço Meridional (ou região da Serra do Cipó) e a 
região norte do Espinhaço Meridional (ou região de Diamantina). Em todas elas, percebe-se uma 
pressão turística de massa, que tem colocado a perder toda a janela de oportunidade educacional/
interpretativa, ambiental e patrimonial, aberta a partir da criação da Reserva da Biosfera. Ainda 
assim, observam-se também incursões ecoturísticas no sentido verdadeiro e profundo do termo, 
mas isso de forma ainda tênue, fragmentada e espalhada pela região, especialmente nas diversas 
UCs aí existentes.
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Patrimônio natural e patrimônio cultural constituem-se em um amálgama único, quando 
nos referimos à RBSE, sendo que isso é plenamente observável em cada uma de suas três sub-
regiões. Trata-se de uma das poucas reservas de biosfera do planeta em que tal correlação pode 
ser verificada de forma tão nítida – esse é talvez o seu grande diferencial turístico, restando saber 
até que ponto os turistas que a frequentam (em número cada vez maior) realmente conhecem essa 
característica/riqueza/potencial de forma a valorizá-la enquanto o que realmente é. Nesse contexto, 
o turismo surge como uma possibilidade de aproveitamento econômico desse mesmo potencial. 
Faz-se necessário, portanto, a investigação desses fenômenos, identificando a intensidade e os 
processos gerados pela evolução e correlação de ambos, além de se intensificar as pesquisas sobre 
a sociobiodiversidade do Espinhaço e de desenvolvimento de instrumentos capazes de contribuir 
efetivamente para o planejamento e gestão de seu território, com vistas à conservação dos recursos 
naturais e à valorização sociocultural.
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O turismo e as políticas de preservação do patrimônio cultural do IPHAN: 
encontros, distanciamentos e reaproximações

Marcelo Antonio Sotratti

 A discussão sobre a relação entre o turismo, o campo de pesquisa e a gestão do patrimônio 
cultural são temas essenciais, mais especificamente em relação às Políticas Públicas do Patrimônio, 
defendidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
 Partindo da premissa que o Patrimônio Cultural pode ser compreendido como um processo 
de construção simbólica, que envolve seletividade de bens culturais, atribuições de valores técnicos 
e ideológicos por parte dos grupos sociopolíticos envolvidos, bem como ações legais de proteção, 
conservação e valorização, o turismo frequentemente assumiu estreita relação com os objetivos 
finais desse processo de construção simbólica. Embora a atividade turística seja considerada, 
genericamente, como um uso positivo para a apropriação socioespacial do patrimônio, a relação 
entre essa atividade e a trajetória da Instituição evidencia relações bastante heterogêneas entre 
os agentes envolvidos com a elaboração e a aplicação das ações previstas nas políticas públicas 
do patrimônio. Nesse sentido, esse está centrado nos diversos momentos, nos quais o turismo 
assume um papel central nas ações do IPHAN, ressaltando os discursos, olhares e preocupações 
demonstrados pelo incentivo do uso turístico em bens culturais tombados ou registrados.
 Enaltecida pelos modernistas em suas viagens pelo Brasil, a percepção das viagens e do 
turismo como uma possibilidade de descobertas e de maior conhecimento das manifestações 
culturais e da arquitetura colonial foram fundamentais e balizaram a criação do próprio IPHAN, 
na década de trinta do século XX. O “Turista Aprendiz” de Mário de Andrade enaltece a figura de 
um viajante aberto a novas experiências culturais, ao aprendizado, ao exercício da alteridade e ao 
enaltecimento da relação entre a cultura e o território. O relato dessas viagens reforça valores já 
presentes na Semana de Arte Moderna de 1922 e inspirou as premissas integradoras entre cultura 
material e imaterial e o papel educativo no Patrimônio Cultural presentes no Anteprojeto de 
Preservação do Patrimônio Artístico Nacional, sob encomenda do então Ministro da Educação e 
Saúde do governo Getúlio Vargas, Gustavo Capanema (TORELLY in ANDRADE, 2015).
 O período de consolidação do IPHAN como o órgão responsável pela defesa e proteção 
do patrimônio cultural brasileiro, denominado por Cecília Londres (FONSECA, 1997) como 
fase heróica, destacou o turismo nas ações da Instituição, uma vez que a atividade permitiria a 
divulgação e o acesso do patrimônio cultural à população brasileira e sua visitação consagraria as 
ações e objetivos pretendidos pelo órgão de patrimônio. Uma série de intervenções e estratégias 
de desenvolvimento turístico (guias impressos, incentivo à construção de novos hóteis, abertura de 
museus) foi desenvolvida em cidades recém tombadas, como Ouro Preto (MG), e contribuíram para 
a “construção da legitimidade das ações de proteção e conservação do patrimônio nacional e para 
o reconhecimento do IPHAN como o grande responsável pelo projeto nacional de preservação” 
(AGUIAR, 2014, p. 194).
 

86



 A expansão do turismo mundial, observado após a Segunda Guerra Mundial, impactou de 
forma significativa o campo da preservação do patrimônio. Os recursos financeiros e a consagração 
de grandes monumentos históricos europeus e orientais pelo turismo foram apropriados por grupos 
envolvidos com a preservação no Brasil. Esses grupos passaram a defender o turismo em centros 
urbanos que detinham bens patrimoniais, onde os recursos financeiros advindos do turismo 
poderiam amenizar ou mesmo sanar a falta de recursos públicos na manutenção do patrimônio 
cultural nacional.
 A partir da década de 1960, observa-se uma grande influência da UNESCO nos órgãos 
patrimoniais mundiais, em destaque no Brasil, quanto ao enaltecimento do turismo como atividade 
propulsora de desenvolvimento econômico do patrimônio, como instrumento de defesa da sua 
preservação, conservação e valorização e de seu potencial educativo. As chamadas Cartas 
Patrimoniais, documentos referentes a reuniões sobre a proteção do patrimônio cultural ocorridas 
em diversas partes do mundo, abriram um grande espaço em suas agendas para discutir a importância 
da atividade turística na garantia da integridade dos patrimônios culturais preservados frente ao 
acelerado crescimento das cidades e da pressão exercida pelos interesses capitalistas industriais.
 O turismo cultural, termo empregado pela UNESCO, a partir de 1966, passou a ser defendido 
em diversos países e a compor parte de suas políticas públicas de patrimônio. Isso ocorreu, em 
parte, devido ao incentivo do turismo cultural pela UNESCO e a uma série de missões específicas 
da agência voltada a países subdesenvolvidos, que apresentavam problemas de direcionamento 
de recursos e de preservação de seus patrimônios nacionais. As Missões da UNESCO eram uma 
espécie de cooperação técnica, liderada por um especialista designado pelo órgão internacional e 
tinham como objetivo central apontar problemas e soluções de desenvolvimento e gestão de sítios 
patrimoniais dentro da realidade do país visitado, atuando como um mecanismo de difusão de 
ideias e de caráter colaborativo (RIBEIRO, 2016).
 Segundo Leal (2008), a vinda de Michel Parent ao Brasil, em 1966,

enquadrou-se exatamente nesse contexto de ênfase na relação entre turismo, 
desenvolvimento econômico, preservação e valorização do patrimônio cultural; 
da busca de cooperação entre os dois organismos voltados para a preservação do 
patrimônio cultural – IPHAN (na época DPHAN) e UNESCO –; e de esforços 
por parte do governo brasileiro nesse sentido. 

A autora enfatiza que o apelo ao desenvolvimento turístico defendido pela UNESCO 
era superior aos interesses nessa atividade pelo órgão brasileiro, que via nessa parceria com a 
UNESCO, maiores possibilidades de recursos financeiros para a preservação do patrimônio 
nacional. Entretanto, as missões da UNESCO a diversos países latino americanos, africanos, 
asiáticos e do leste europeus foram cruciais para a construção da ideia iminente de um patrimônio 
da humanidade e da importância da atividade turística na sua visibilidade, valorização e 
desenvolvimento econômico.
 No entanto, o contato efetivo entre o IPHAN e o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) 
ocorreu em 1975. Essa data marca o lançamento do Programa das Cidades Históricas (PCH), 
coordenado e implementado pelo Ministério do Planejamento e, com participação de órgãos 
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como IPHAN, Embratur, SUDENE e órgãos estaduais. O PCH foi apresentado como uma política 
pública brasileira de preservação do patrimônio cultural em centros históricos do Nordeste, por 
meio de um desenvolvimento integrado e articulado por meio de questões urbanas, patrimoniais, 
econômicas e turísticas. O objetivo do Programa destacava a preservação por meio do uso 
turístico dos monumentos históricos, artísticos e de expressões culturais do Nordeste, tornando-os 
economicamente viáveis.
 Ao analisar a concepção, ações e repercussões do PCH é clara a influência do pensamento 
internacional sobre a importância do turismo como atividade geradora de recursos em áreas 
dotadas de patrimônio cultural, fortalecido pelas recomendações das missões da UNESCO no 
Brasil e pelos relatórios internacionais do turismo. No entanto, é notável o papel frágil do órgão de 
turismo frente às decisões centrais do Programa. Segundo Corrêa (2012), o desenvolvimento do 
PCH evidenciou notadamente a disputa entre o IPHAN e o Ministério do Planejamento e levou a 
um intenso debate em relação à política que o IPHAN vinha implementando para a preservação do 
patrimônio cultural.
 Nesse sentido, o olhar cada vez mais fortalecido sobre o turismo, como uma atividade 
potencial e geradora de recursos financeiros para o patrimônio cultural, distanciou o olhar 
romântico e otimista da atividade expressos pelos modernistas envolvidos na criação do IPHAN 
e pelas primeiras ações de gestão do órgão de preservação. Os efeitos desastrosos da apropriação 
econômica excessiva do patrimônio cultural pelo turismo acarretaram, a partir do final dos anos 
1970, em um posicionamento preocupante dos técnicos do órgão de preservação brasileiro em 
relação à importância da atividade para as políticas de preservação. O turismo tornou-se alvo de 
críticas e cresceram os debates sobre seus efeitos negativos sobre o patrimônio cultural.

O dito turismo cultural não poderia, nesse momento, ser considerado uma alternativa 
ou oposição ao turismo de massa. O turismo cultural incentivado pela UNESCO e apropriado 
de forma distorcida pelo mercado capitalista se articulava ao turismo de massa e o tinha por 
referência (RIBEIRO, 2016). O alto grau de atratividade do patrimônio cultural monumentalizado 
ou sacralizado pelos títulos de Patrimônio da Humanidade ou de Patrimônio Nacional, aliado a 
altos investimentos públicos e privados em processos de gentrificação, dificultaram a inclusão do 
turismo como uma atividade parceira às recentes políticas de preservação do patrimônio.

No entanto, o atual reposicionamento da UNESCO em relação ao turismo em cidades 
patrimônio, por meio de um “turismo sustentável” e com premissas de controle de fluxos turísticos, 
maior participação da população local e valorização da diversidade cultural, abre espaço para a 
reintrodução dos debates sobre do papel do turismo nas políticas atuais do IPHAN. Várias parcerias 
com o Ministério do Turismo em projetos de turismo sustentável vêm sendo estabelecidas e a 
recente criação do Centro Lúcio Costa em parceria com a UNESCO reaproximam o turismo das 
ações de gestão do patrimônio cultural do IPHAN.

Em abril de 2016, o IPHAN, junto ao Centro Lucio Costa, realizou o Seminário 
Internacional sobre Patrimônio e Turismo no MERCOSUL, discutindo possibilidades de gestão, 
de qualificação do turismo em cidades patrimoniais e de referências para uma nova forma de 
aproximação do turismo com a preservação do patrimônio cultural.
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Talvez este seja o momento em que o turismo brasileiro desconstrua a sua imagem de 
indústria fechada e produtiva, e passe a se expressar como uma atividade orgânica, integradora e 
vinculada ao seu papel fundamental nas políticas públicas de patrimônio.
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Pesquisa interdisciplinar e ação transdisciplinar para o turismo sustentável: 
caminhos criativos, parcerias e ações inovadoras em curso no Amazonas

Henrique dos Santos Pereira

Introdução
Este artigo está dividido em três momentos. Em um primeiro, toma-se a perspectiva do 

turismo como uma atividade humana baseada na manutenção dos fluxos de serviços ecossistêmicos 
(no sentido sistema ecológico – sistema social). Isso para revelar a importância da gestão integrada 
e estratégica das áreas protegidas como capital natural, e do patrimônio material e imaterial 
como capital cultural essencial para o desenvolvimento sustentável da atividade turística. Em 
um segundo momento, apresenta-se o turismo como um fenômeno complexo e globalizado cujos 
estudos requerem uma abordagem interdisciplinar. Para tal, apresenta-se o arcabouço teórico dos 
Sistemas Socioecológicos como uma possibilidade para o desenho de estratégias metodológicas 
que permitam a condução de estudos empíricos sobre o turismo ao mesmo tempo em que se busca 
a fortalecimento do campo da pesquisa acadêmica sobre o tema. Por fim, aborda-se o conceito de 
pesquisa transdisciplinar e o potencial da atuação da academia como um dos agentes da cadeia de 
valor do turismo e de inovação das políticas públicas para o fomento do turismo sustentável. 

Serviços ecossistêmicos e o turismo sustentável
Ao longo das décadas, o turismo tem experimentado um crescimento contínuo e de grande 

diversificação, de modo a tornar-se um dos setores econômicos de mais rápido crescimento 
no mundo. O turismo moderno está intimamente ligado ao desenvolvimento local, pois vem 
abrangendo um número crescente de novos destinos. Essas dinâmicas fizeram do turismo um 
fator-chave para o progresso socioeconômico (UNWTO, 2015).

Embora boa parte do turismo tenha lugar nos países e centros mais desenvolvidos e 
seu impacto nas mudanças globais, principalmente, pela emissão de gases de efeito estufa pelo 
transporte aéreo, acompanhe esse crescimento (HALL, 2013), o surgimento de novos destinos 
em regiões menos desenvolvidas vem sendo apontado pelo setor do turismo como uma mola 
propulsora do desenvolvimento sustentável. Pode-se afirmar que o desenvolvimento da atividade 
do turismo em um determinado destino envolve essencialmente uma combinação espaço-temporal 
favorável tanto de recursos ambientais (capital natural) como de capital humano, ainda que o 
capital manufaturado, o capital social e o financeiro sejam igualmente necessários14. Portanto, as 
condições favoráveis para o turismo de base local surgem do diálogo da Natureza e da Cultura 
locais.

14  A teoria dos quatro (ou cinco) capitais afirma que o bem-estar humano depende de fluxos de serviço de cinco 
categorias de ações, onde o capital financeiro é visto como um ativo líquido para facilitar o intercâmbio entre as outras 
categorias (MAACK; DAVIDSDOTTIR, 2015).
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Dentre os serviços ecossistêmicos15 essenciais para o turismo, merecem destaque os serviços 
culturais, que seriam aqueles que benefícios não materiais que as pessoas obtêm dos ecossistemas, 
através de seu enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, reflexão, recreação e 
experiências estéticas (UNEP, 2013, p. 59-60). Porque esses e outros serviços dos ecossistemas 
não são totalmente “capturados” em mercados comerciais ou devidamente quantificados em termos 
comparáveis com os serviços econômicos e do capital manufaturado, muitas vezes, é dado pouco 
peso a eles nas decisões políticas (CONSTANZA et al., 1997). 

Ecossistemas (ou paisagens culturais) sensíveis, onde recursos naturais estão criticamente 
ameaçados por mudanças físicas e que contêm uma grande diversidade, proporcionam os principais 
ativos de que a atividade do turismo depende. No entanto, essas áreas estão sendo cada vez mais 
ameaçadas pelo aumento de visitação, e as ações de fomento do turismo nessas áreas sensíveis 
podem ser insustentáveis. É fundamental que organizações e indivíduos (usuários ou provedores) 
envolvidos nas ações de turismo sustentável valorizem a manutenção dos fluxos de serviços 
ecossistêmicos culturais, como expressões do capital natural que são a condição básica para o 
seu desenvolvimento. Assim como, reconheçam que tais atividades podem, de modo paradoxal, 
representar ameaças que contribuem para o aniquilamento desses fluxos. 

Turismo como fenômeno complexo e as abordagens interdisciplinares
Sendo o turismo uma atividade econômica que se pretende propulsora do desenvolvimento 

sustentável, ela requer, assim, como o próprio conceito, que se reconheça que envolve tanto uma 
base material como imaterial (RAYNAUT, 2004), ou nas palavras de Medina (2012, p.42): 

El turismo es un fenómeno complejo que contribuye a la re-construcción de 
la sociedad, a partir de las acciones de los agentes que construyen las formas 
espaciales (dimensión material) y las identidades locales (dimensión simbólica). 

Desse modo, os estudos sobre a sustentabilidade do turismo dependem de um diálogo 
entre as ciências sociais e as ciências físicas ou naturais. Nesse sentido, o arcabouço dos Sistemas 
Socioecológicos (SSE) é uma proposta inovadora que permite a pesquisadores de diversas 
formações disciplinares, que trabalhando em diferentes setores de recursos naturais e em áreas 
geográficas e condições biofísicas distintas, compartilhem de um vocabulário comum para a 
construção e verificação de teorias alternativas e modelos que determinem quais influências sobre 
processos e resultados são particularmente críticos em cenários empíricos específicos (McGINNIS; 
OSTROM, 2014).

O arcabouço do SSE propõe integrar em um único sistema “S” os cenários social, 
econômico e político (“S- social”) e sua respectiva base material (“E - ecossistema”), a partir de 
uma situação de ação focal. No caso, poder-se-ia considerar como ação focal o desenvolvimento 
de atividades de turismo. Como em outras situações que se constituem como dilemas sociais, 
o desenvolvimento do turismo resulta de que os indivíduos (agindo por conta própria ou como 

15  Serviços ecossistêmicos são definidos como fluxos de serviços providos pelos ecossistemas (em contraste 
com fluxo de estoques de bens ambientais) que são capturados (mas não acumulados) pelos sistemas sociais (FARLEY; 
CONSTAZA, 2010, PEREIRA; CARMARGO, 2014).
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agentes de organizações formais) interajam uns com os outros e, assim, produzam um conjunto de 
resultados que são valorizados de modo diferenciado por esses atores. 

O subsistema social compreende os atores envolvidos na ação focal que têm suas relações 
de poder condicionadas pelo sistema de governança16 (SG) que define e impõe as regras a esses 
atores, que não se resumem apenas aos usuários das unidades de recursos (ou serviços) de 
base. Por outro lado, tais unidades de recursos são parte integrante de um sistema de recursos 
(Ecossistema) que condicionam a situação de ação focal. Como exemplo, tem-se o turismo de 
pesca esportiva, cuja unidade de recurso (o peixe) é parte de um sistema de recursos que integra, 
não somente as populações locais da espécie(s) alvo(s) da pesca que se reproduzem e tornam a 
pesca ecologicamente sustentável, mas também todas as interações dessas populações com seus 
hábitats.

Pesquisa acadêmica, políticas públicas e engajamento transdisciplinar
Por vezes, raras talvez, a academia extrapola sua atuação convencional e se lança em 

empreitadas transdisciplinares17, de onde podem ser apreendidos caminhos criativos construídos 
por parcerias e ações inovadoras em curso. Esse também pode ser o caso da pesquisa em turismo 
e das políticas públicas que afetam direta ou indiretamente o turismo. 

Visto como parte de uma economia de comércio e serviços (SILVA et al., 2006), ou 
como algo um tanto distinto desta, o turismo na verdade depende de um conjunto de políticas 
públicas intersetoriais para o planejamento de seu desenvolvimento. Esse é, claramente, o caso do 
turismo de massa em áreas protegidas (IRVING et al., 2011) ou do turismo de bases comunitárias 
(TBC). O TBC vem sendo apontado como uma modalidade do ecoturismo mais adequada para as 
Unidades de Conservação (UC) de Uso sustentável, como as RDS (Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável). Esse é o caso do movimento Fórum de TBC do baixo rio Negro, no Amazonas, 
que busca desenvolver o turismo no Mosaico de UCs daquela área (PORTO, 2014).  O Fórum 
vem recebendo a participação e contribuição ativa da comunidade acadêmica (NOVO; CRUZ, 
2014) que, mediante engajamento de seus pesquisadores, tem possibilitado a produção de novos 
conhecimentos. Dando, assim, à academia um papel importante na construção da cadeia de valor. 
Ainda no rio Negro, tem-se o caso da pesquisa sobre valoração ambiental da pesca esportiva, 
desenvolvido pelo programa de pós-graduação em Ciências Pesqueiras que resultou em um 
experimento piloto de um esquema de pagamentos por serviços ambientais que envolvia a cobrança 
de pescadores esportivos que visitavam o município de Santa Isabel do Rio Negro (CAMARGO; 
PEREIRA, 2015).

16  Tal governança conecta indivíduos, organizações, agências e instituições em vários níveis organizacionais 
(FOLKE et al., 2005).
17  Aqui apresentada como um conceito mais amplo do que o atual debate acadêmico e que aproxima a pesquisa 
e a extensão universitária, ou seja, uma prática de engajamento em que o pesquisador no ato de pesquisar ultrapassa 
as barreiras do método, da disciplina, para intervir de modo consciente na realidade que é seu objeto de estudo. 
Como afirma Follmann (2014), “No processo de extensão universitária, a atitude transdisciplinar tem mais condições 
objetivas de aflorar.”
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Conclusões
Essas experiências transdisciplinares, em situações de ações focais do turismo, têm em 

comum a atuação de pesquisadores ligados a instituições de ensino que se envolvem diretamente 
em iniciativas interinstitucionais, com ou sem a participação do poder público. Essas pesquisas 
transdisciplinares buscam resultados que demonstrem como operam os sistemas de governança 
locais para poderem orientar a geração (inovação) de respostas que possam modificar as políticas 
públicas. Por fim, buscam interferir diretamente no fluxo de serviços ecossistêmicos culturais 
que são “consumidos” pelo turismo, de modo a tornar a atividade como uma das promotoras do 
desenvolvimento sustentável de comunidades locais e da região. 
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Contribuições da abordagem territorial à interpretação 
da relação entre turismo e parques

Altair Sancho Pivoto dos Santos

Introdução
A partir da segunda metade do século XX, com a institucionalização da questão ambiental18 

– quando houve o reconhecimento de limites ao crescimento econômico e da importância de 
se considerar a temática ambiental nos debates futuros sobre desenvolvimento – as principais 
lideranças do mundo ocidental se encontraram diante do desafio de unir esforços em torno da 
construção de uma agenda ambiental global, cujo resultado mais emblemático foi, sem dúvida, 
o surgimento da noção de desenvolvimento sustentável19. No âmbito dessa complexa agenda, 
gostaríamos de chamar a atenção para a importância estratégica dirigida às áreas protegidas, que 
passaram a ser reconhecidas, gradualmente, como instrumentos dessa nova “ordem ambiental”, 
com novos significados e objetivos a ela associados20. Destaque para as repercussões dessa 
prática de ordenamento no plano territorial, associadas a profundas implicações nas dinâmicas 
socioespaciais e na continuidade de alguns exercícios de territorialidades coincidentes nos locais 
onde as áreas protegidas são estabelecidas. 

Tendo este panorama como pano de fundo, o setor turístico passou, progressivamente, a 
incorporar os pressupostos de sustentabilidade à sua agenda, o que vem provocando mudanças 
sistemáticas nas visões, então, vigentes de planejamento para o setor, tanto em âmbito público 
quanto privado. A partir dos anos de 1980, vem se evidenciando, gradativamente, a tendência de 
fortalecimento de experiências turísticas pautadas nos princípios de sustentabilidade, especialmente 
aquelas que privilegiam o contato com a natureza e o intercâmbio cultural, a partir de condutas 
responsáveis e comprometidas com a melhoria da qualidade de vida de populações visitadas. 
Nesse contexto, as práticas, produtos e serviços associados ao rótulo “eco” passaram a ganhar 
centralidade no mercado (TAVARES e IRVING, 2009), em especial, as experiências vinculadas 
ao ecoturismo e ao turismo de natureza, com elevado destaque pela procura de áreas protegidas, 
notadamente os parques, tendo em vista seu potencial para uso turístico21.

Com base nesses antecedentes, quando nos propomos a refletir sobre a relação entre turismo 
e parques nacionais, percebemos, já nas primeiras iniciativas de criação dessa categoria de manejo 
de área protegida, uma orientação com forte vinculação com a visitação turística, em virtude do 

18  Processo que resultou na “politização do meio ambiente”, segundo Bryant e Bailey (1997).
19  Como se sabe, existe uma vasta literatura sobre esse tema.
20  Para um olhar mais aprofundado sobre esse processo de consolidação das políticas de criação áreas protegidas, 
ver Medeiros (2003).
21  Segundo o Artigo 11 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9.9985/2000), “o Parque Nacional 
tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. Ainda segundo o parágrafo primeiro 
desse artigo, “o Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei”.
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potencial dos parques para oportunizar momentos de contato com a natureza, lazer e recreação 
para a sociedade e, sobretudo, para as populações residentes nas cidades22. Além disso, no âmbito 
das políticas públicas de proteção da natureza, principalmente a partir do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC) (BRASIL, 2000) no caso brasileiro, os parques passaram 
também a ser reconhecidos em função de seu potencial para visitação como estratégia para se 
promover a geração de renda e a dinamização de economias locais.

Em um contexto mais recente, essa perspectiva foi, também, reafirmada no Relatório 
Tourism and Visitor Management in Protected Areas: Guidelines for Sustainability (IUCN, 2014), 
lançado no dia 14 de novembro de 2014, durante o Congresso Mundial de Parques que aconteceu 
em Sidney, Austrália. Esse documento reafirmou que o desenvolvimento do turismo sustentável 
constitui, atualmente, uma via essencial para a manutenção dos parques e para o fortalecimento dos 
processos de desenvolvimento comunitário. Por essa razão, advogou-se, na ocasião, a necessidade 
de articulação e esforços entre parceiros do setor público, da iniciativa privada e da sociedade civil, 
para a consolidação dessas áreas protegidas como estratégias de conservação da biodiversidade e 
melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas.

No Brasil, na direção dessa tendência internacional, é possível reconhecer também um 
forte movimento que ratifica a contribuição do turismo para a conservação da biodiversidade. Em 
unidades de conservação23, como os Parques, tanto a visitação quanto a estruturação do turismo em 
seu entorno, assumem papel estratégico em diversos programas e projetos coordenados, sobretudo, 
pelos Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo, e também por algumas secretarias estaduais, 
com as mesmas atribuições. O desenvolvimento do turismo integra, ainda, as prioridades de 
planejamento, no caso dessas unidades de conservação, inspirando projetos e parcerias públicas e/
ou privadas para a sua estruturação e fortalecimento.

A visitação turística é apontada também, em políticas públicas, como importante fonte de 
recursos financeiros para a manutenção dos parques e como caminho para a geração de benefícios 
socioeconômicos para as populações residentes em seu entorno direto, o que torna ainda mais 
complexa a gestão desses territórios e impõe inúmeros desafios aos propósitos de conservação 
da biodiversidade. Isso porque, o incremento do turismo pode contribuir para a intensificação 
das pressões sobre o patrimônio natural protegido. As áreas de entorno de parques, muitas vezes, 
são habitadas por populações tradicionais, agricultores familiares, pequenos comerciantes, entre 
outros grupos sociais, cujos exercícios de territorialidade passam a ser influenciados direta ou 
indiretamente pelos processos de criação e de gestão dessas unidades de conservação e, também, 
pelas próprias atividades econômicas que aí se estabelecem e/ou são incrementadas em decorrência 
dessa política de proteção, como é o caso do turismo. 
 

22  Essa perspectiva de exaltação e de retorno à natureza justificou as primeiras iniciativas de proteção nos 
Estados Unidos – tema exaustivamente debatido pela literatura especializada, cujo ideário de conservação influenciou, 
diretamente, as ações subsequentes em todo o mundo.
23  Como se sabe, no Brasil, a principal iniciativa de proteção da natureza está fundamentada na criação de 
Unidades de Conservação (UCs), processo normatizado pelo Estado por meio do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC-Lei 9.985/2000). O SNUC pressupõe a delimitação territorial de porções do espaço de grande 
relevância em termos de biodiversidade e estabelece regulamentações de uso e gestão, considerando-se os diferentes 
níveis de proteção e formas de manejo.
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 Nesse sentido, além da complexidade inerente ao próprio processo de territorialização 
associado à criação e gestão de unidades de conservação24, parece evidente que a relação entre 
turismo e parques representa, hoje, uma temática estratégica, permeada por inúmeras questões de 
natureza política, econômica, cultural e socioespacial, que amplificam os desafios de fortalecimento 
do turismo como meio para a conservação da biodiversidade e para a promoção do desenvolvimento 
socioambiental. 

Diante desse cenário e sem deixar de reconhecer a relevância de pesquisas filiadas às 
diferentes áreas de conhecimento, neste breve ensaio, de natureza essencialmente teórica, nos 
propomos a refletir sobre as contribuições da perspectiva teórico-metodológica da abordagem 
territorial à interpretação crítica da relação entre turismo e parques.

Breves ideias sobre as contribuições do olhar territorial à interpretação da relação entre 
turismo e parques

É importante esclarecer, de imediato, que a dimensão territorial25 sugere um olhar 
dirigido ao conjunto de forças políticas, econômicas e simbólico-culturais presentes e atuantes 
no território, a partir de uma perspectiva que privilegia processos de governança democrática, 
ancorados em pressupostos de gestão descentralizada. Nessa direção, a perspectiva territorial de 
análise pressupõe o reconhecimento das diversas territorialidades incidentes em um dado recorte 
espacial e o estímulo à construção de relações de confiança e o aproveitamento das capacidades 
e valores locais, na busca por soluções aos problemas identificados e na definição dos rumos do 
processo de desenvolvimento desejado.
 Esse ponto de vista nos permite interpretar o turismo como um dos elementos conformadores 
da dinâmica territorial associada aos parques, em uma perspectiva múltipla e relacional, capaz de 
colocar em evidência a complexidade e os inúmeros desafios vinculados a esse processo. Isso 
porque, aspectos associados à proteção dos atributos naturais, uso e ocupação do solo, infraestrutura 
e serviços públicos diversos, políticas e programas de desenvolvimento rural, projetos nas áreas de 
cultura e meio ambiente, entre tantos outros, possuem relação direta com o processo de estruturação 
e organização do turismo e, por isso, precisam ser concebidos e trabalhados de maneira integrada e 
transversal.

Evidentemente, colocar em prática tal proposta implica no enfrentamento de muitos 
desafios. Um deles diz respeito ao debate sobre ordenamento territorial, parques e turismo em 
uma perspectiva mais ampla, que pressupõe, a nosso ver, a construção de processos de governança 
territorial (DALLABRIDA, 2011). Essa ideia de governança vem propor um novo sentido para 
se pensar a concepção e a prática do ordenamento, ao preconizar a efetiva descentralização 
dos processos decisórios, a valorização da multiplicidade de forças presentes e atuantes em um 

24  O desafio de tentar dar conta dessa complexidade pressupõe considerar inúmeros aspectos como governança, 
participação, normatizações legais, cooperação interinstitucional, transversalidade em políticas e ações, conflitos, 
uso público, uso e ocupação do solo, problemas fundiários, relação entre UCs e populações, mudanças sociais, entre 
muitos outros, o que, de antemão, torna tal tarefa de difícil execução neste breve ensaio.
25  Segundo Saquet (2007), a leitura territorial sugere um olhar processual, relacional, que abrange as des-
continuidades, temporalidades, escalaridades e processos históricos da dinâmica territorial em estudo, considerando 
as articulações/interações existentes entre as dimensões sociais do território (economia, política e cultura), em unidade 
entre si e com a natureza.
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determinado território e, também, a integração e articulação dessas forças, inclusive em âmbito 
institucional, na definição de formas cooperativas e coordenadas de gestão.

Para tanto, faz-se necessário, inicialmente, reconhecer as instituições e esferas de 
participação e decisão com atuação direta na área de abrangência do parque, cujos objetivos 
contemplem a proteção ambiental, organização do turismo e promoção do desenvolvimento, como: 
o conselho gestor da UC, conselhos municipais de turismo, cultura, meio ambiente, Comitês de 
Bacias Hidrográficas, Consórcios Municipais, entre outros. Trata-se de um elemento central nesse 
debate, uma vez que, as instituições são interpretadas, idealmente, enquanto espaço democrático 
que garante ao cidadão o exercício de seus direitos. Nessas condições, as instituições podem 
representar uma oportunidade de construção de um contraponto à cultura centralista, à excessiva 
concentração de poder nas mãos de determinados grupos sociais e, principalmente, figurar enquanto 
espaço de acesso e exercício de cidadania. 

Ao mesmo tempo, a constituição de um arcabouço institucional plural, representativo e 
integrado demanda, também, um necessário esforço de estímulo às iniciativas de auto-organização 
comunitária, capaz de conformar uma esfera pública não-estatal, legítima, autônoma e com efetivo 
envolvimento no âmbito dos processos de decisão. Mouffe (2005) afirma que a consolidação das 
instituições públicas democráticas depende da adesão por parte dos indivíduos, imbuídos de um 
conjunto de práticas que leve à formação cidadã, o que implica considerar a individualidade e a 
subjetividade do cidadão, as condições de sua existência – linguagem, cultura e o conjunto de 
práticas que tornam a ação possível. Esse pluralismo só pode ser abarcado, segundo a autora, 
pela multiplicação de instituições, discursos, formas de vida que fomentam a identificação com 
valores democráticos. Isso significa contemplar, inclusive, outros espaços de decisão, muitas 
vezes já existentes nas comunidades. Além disso, um processo de gestão democrático precisa ser 
concebido, internalizado, acordado e conduzido pelos diferentes sujeitos sociais. Muito mais do 
que definição e imposição de uma regra geral a ser seguida, esse exercício estaria ancorado na 
valorização de procedimentos entendidos como conjuntos de práticas, ou seja, os acordos devem 
ser construídos e pactuados no contexto local, considerando as realidades específicas.

Nesse sentido, surge a necessidade de se refletir sobre alguns aspectos necessários à 
mobilização das diferentes representatividades sociais em torno do debate sobre os rumos do 
desenvolvimento territorial. É fundamental que os próprios representantes reconheçam quais seriam 
as instâncias de participação com melhores condições de abrigar as discussões e deliberações 
sobre os temas e questões que se mostram prioritários. Muitas vezes, esferas de gestão e decisão já 
existentes, como os próprios conselhos gestores de parques, fóruns de desenvolvimento, consórcios 
municipais ou Comitês de Bacias Hidrográficas, podem cumprir tal papel. Quando isso não é 
possível, cabe às próprias representatividades sociais debater sobre a melhor forma de se conceber 
esses espaços democráticos. O importante é que esses mecanismos de gestão e participação 
social sejam construídos e revistos cotidianamente, em um esforço contínuo de estabelecimento 
de parcerias, fortalecimento de relações de confiança e compartilhamento de responsabilidades e 
tarefas. 

Evidentemente, não se refere a um processo isento de conflitos, no qual seja possível 
equacionar todas as demandas existentes. Na verdade, a perspectiva de governança territorial 
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pressupõe o estímulo ao diálogo e aos embates em favor da construção de soluções de problemas 
que, de antemão, já se revelam insuficientes para atender aos diferentes anseios da sociedade. O 
desafio, nesse sentido, consiste em se consolidar uma perspectiva de governança que valorize a 
experiência social, as vivências cotidianas, as temporalidades, enfim, a multiplicidade de exercícios 
de territorialidade existentes em um determinado contexto territorial.

Como resultado, a estruturação e desenvolvimento do turismo no entorno de parques 
passam a ser idealizados no âmbito de um processo mais amplo de ordenamento, portanto, 
mais alinhados ao conjunto de políticas e programas com forte conteúdo territorial. Isso porque 
coexiste no território uma diversidade de órgãos, multiescalaridade dos espaços de gestão e 
decisão e, também, multiplicidade de políticas e programas setoriais que precisam ser concebidos 
e trabalhados, idealmente, de maneira integrada e transversal. Quando consideramos apenas os 
campos ambiental e do turismo, já reconhecemos uma enorme dificuldade de atuação conjunta e 
coordenada entre as respectivas instâncias de gestão, sobretudo quando lidamos com o entorno de 
unidades de conservação. Ao inserirmos neste debate outros temas e realidades como urbanização, 
regularização fundiária, infraestrutura, mineração, extrativismo, produção rural, agricultura 
familiar, apenas para citar alguns, percebemos uma dificuldade ainda maior de viabilizar tal 
perspectiva de ordenamento. 

Assim, ações coordenadas possuem maiores condições de privilegiar modelos de 
planejamento turístico mais vinculados e articulados aos ritmos, demandas e características dos 
diferentes exercícios de territorialidades que permeiam as unidades de conservação, com vistas 
ao estímulo de práticas turísticas menos exploratórias diante das relações socioeconômicas que se 
constroem entre visitante e visitado e, ao mesmo tempo, menos superficiais sob o ponto de vista 
da experiência vivenciada. 

Mesmo sem conseguir esgotar o debate proposto, parece claro que o olhar territorial nos 
desafia, como vimos, a interpretar o fenômeno turístico como apenas um dos elementos que 
conformam a realidade de uma unidade de conservação e, que necessita, portanto, ser idealizado 
em um sentido de maior vinculação ao conjunto de dimensões aí incidentes. Essa perspectiva nos 
permite vislumbrar oportunidades concretas de aproveitamento de seu imenso potencial em favor 
da proteção da biodiversidade e do apoio à manutenção de unidades de conservação, da construção 
de relações de maior proximidade e significado entre visitantes e visitados e desses com a natureza, 
bem como do fortalecimento de experiências de desenvolvimento socioeconômico mais justas, 
inclusivas e democráticas.
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Políticas públicas de turismo no estado do Rio de Janeiro: 
Um olhar sobre o passado-presente-futuro

Aguinaldo Cesar Fratucci

Introdução
Olhar para o estado do Rio de Janeiro de hoje e refletir sobre suas políticas públicas de 

turismo, buscando recuperar sua relação circular passado-presente-futuro (MORIN, 2011), é tarefa 
árdua, mas também instigante. Infelizmente, empreendida ainda por poucos. Olhar dialogicamente 
(MORIN, 2005; 1999) para esta problemática revela-se uma oportunidade de rever, analisar e 
propor alguns possíveis caminhos para o processo de desenvolvimento do turismo no território 
fluminense, baseado em articulações entre a academia e os responsáveis pelas políticas públicas 
de turismo.

Como pesquisador sobre políticas públicas de turismo que tem o estado do Rio de Janeiro 
como seu principal objeto empírico, há quase quarenta anos, devo cuidar para não misturar meus 
“olhares”. O olhar que devo e quero assumir é o de um pesquisador que não gosta de pensar 
disciplinarmente. Proponho olhar dialética e dialogicamente, buscando avançar para proposições 
que assumam a complementaridade, as interações e retroações, a circularidade que a ordem-
desordem (MORIN, 2009) da gestão pública do estado do Rio de Janeiro nos oferece na atualidade.

Não proponho apenas um exercício de olhar para o que se oferece para análise e, a partir de 
processos sucessivos de análise-síntese, indicar pontos fortes e pontos fracos e com eles construir 
um diagnóstico. Proponho olhar para o atual momento da política pública de turismo fluminense, 
considerando toda a complexidade de fatos e fenômenos que a compõe e que a circundam e 
contextualizam. Não considero a possibilidade de isolar o turismo e sua política do contexto 
sócio-político-econômico e histórico onde ele se insere, interage, afeta e é afetado, circularmente, 
integrando e sendo integrado por outras políticas públicas setoriais.

Pensar complexo é minha proposta neste ensaio. Entender o turismo como um fenômeno 
socioespacial contemporâneo complexo (FRATUCCI, 2000; 2008) que gera e é gerado por práticas 
socioespaciais (SOUZA, 2003; 2006) que vão muito além da simples dicotomia oferta-demanda. 
Para além da atividade econômica dinâmica e potencializadora de oportunidades de (re)produção 
do capital que aquela relação dicotômica estrutura e revela, temos que abrir nossos sentidos para 
perceber e assumir outras ações, relações e interações e processos socioespaciais que necessária e 
urgentemente precisam ser contemplados pelas políticas públicas direcionadas para o ordenamento, 
o monitoramento e o fomento dos processos de desenvolvimento turístico (FRATUCCI, 2014).

O estado da arte do estágio de desenvolvimento turístico do estado do Rio de Janeiro 
atual é reflexo e produto de um processo histórico construído pelas ações dos seus diversos agentes 
sociais que ultrapassa, pelo menos, um século de tempo (TOMÉ MACHADO, 2008). Sem querer 
fixar pontos exatos de quando o turismo começou a acontecer no território fluminense, podemos 
indicar que ele está entre nós desde meados do século XIX. Desde então, ele foi se esparramando 
pelo nosso litoral (Rio de Janeiro, Cabo Frio, Angra dos Reis, Búzios, Paraty...) e pelo nosso 
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interior (Petrópolis, Teresópolis, Vassouras, Itatiaia, Nova Friburgo) em movimentos espontâneo, 
diacrônicos, (des)articulados. Ora orientados por políticas de governo pontuais e descontínuas, ora 
totalmente sem orientação estratégica do poder público nas suas variadas instâncias.

A atividade e o negócio gerados pelo turismo encontraram, nessa parte do território 
brasileiro, um cenário bastante propício e promissor e, por isso mesmo, não o descartou. Aqui 
se instalou de forma consistente, primeiro na cidade do Rio de Janeiro, então capital nacional, e 
depois por tantos outros municípios do interior do estado (FRATUCCI, 2000; 2005).

Até 1966, esse processo de turistificação do território fluminense ocorreu sem qualquer 
ingerência concreta e efetiva do poder público federal ou estadual. Nenhuma política pública 
coerente e abrangente para o desenvolvimento turístico no território fluminense e, mesmo brasileiro, 
pode ser identificada antes do Decreto Lei 55/66. Anteriores a esse, conseguimos encontrar apenas 
atos legais isolados e pontuais ou “tentativas” de proposição de políticas específicas para o setor 
turístico nacional (PIMENTEL, 2014; FRATUCCI, 2014).

Ouso dizer que, especificamente no caso do estado do Rio de Janeiro, até os dias de hoje 
é impossível identificarmos uma política estadual de turismo concreta, seja de governo seja de 
estado, dentro daquilo que computamos como uma política pública. Tudo o que é possível ser 
identificado sobre esse tema, pode ser aglutinado em dois blocos: a) um conjunto de políticas 
públicas nacionais que foram aplicadas total ou parcialmente no estado do Rio de Janeiro e, b) 
um conjunto bem rarefeito de ações (talvez melhor seria classificá-las apenas como projetos) 
específicas do governo estadual.

Breve contexto da evolução das políticas públicas de turismo no estado do Rio de Janeiro
Em linhas gerais, podemos indicar como marco da institucionalização do turismo na 

estrutura pública do estado do Rio de Janeiro, a criação da Companhia de Turismo do Estado do Rio 
de Janeiro - FLUMITUR em 1960 (Lei estadual nº 4.221 de 12/04/1960). Paralelamente, no recém-
criado estado da Guanabara, criou-se também a Empresa de Turismo do Estado da Guanabara - 
Riotur (abril de 1960). Esses dois órgãos foram redefinidos, a partir da fusão daqueles dois estados 
(Lei Complementar nº 20 de 01/07/1974) no novo estado do Rio de Janeiro, com capital na cidade 
do Rio de Janeiro. A Flumitur manteve o papel de órgão estadual de turismo e a Riotur assumiu o 
papel de empresa municipal de turismo da cidade do Rio de Janeiro (FRATUCCI, 2005).

A partir desses marcos institucionais, podemos listar algumas tentativas (não podemos 
deixar de classificá-las assim, pois em sua maioria não tiveram sua implementação completada) 
de estabelecimento de algum direcionamento para o ordenamento e desenvolvimento do turismo 
no território estadual: 

a) Projeto Turis, proposto pelo governo federal em 1973, objetivando o ordenamento do 
desenvolvimento turístico do litoral, compreendido entre as cidades do Rio de Janeiro e de Santos 
(SP);

b) Identificação do espaço turístico estadual (1970-1981), projeto coordenado pela Embratur e 
executado pela Flumitur, buscava identificar os espaços turísticos prioritários para o desenvolvimento 
turístico no território estadual;
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c) Identificação das áreas especiais de interesse turístico do estado (1981-1985), estruturado 
a partir da lei federal 6.766/79, pretendeu identificar as áreas do território estadual com interesse 
turístico para fins de ordenamento do parcelamento e ocupação do solo;

d) Plano Indutor de Investimentos Turísticos na Região dos Lagos (1988-1989), contratado pela 
Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro (AD-Rio), com apoio da 
TurisRio (antiga Flumitur) e desenvolvido por uma empresa catalã, com o objetivo de desenvolver 
um “trabalho conjunto de planejamento, visando transferir o qualificado know-how turístico 
adquirido pela Catalunha para o Rio de Janeiro” (AD-Rio, 1989, p.1);

e) Campanha Cidades maravilhosas do estado Rio de Janeiro (1988-1990), campanha 
de marketing desenvolvida pela TurisRio com o intuito de interiorizar parte do fluxo turístico 
concentrado na cidade do Rio de Janeiro;

f) Plano diretor de desenvolvimento de polos de turismo náutico (1988-1990), desenvolvido 
também pela TurisRio com “o propósito básico de reciclar e/ou otimizar os equipamentos náuticos 
já existentes no litoral do estado e estimular a implantação de novos empreendimentos para atender 
a esse segmento do mercado turístico.” (FRATUCCI, 2005, p. 94);

g) Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (1997-2001), desenvolvido pela 
Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro em conjunto com a TurisRio para atender 
ao parágrafo segundo do artigo 227 da Constituição Estadual, promulgada em 1989;

h) PRODETUR-RJ programa iniciado em 2010, com previsão de investimentos iniciais de US$ 
187 milhões, em sua maior parte (60%) financiada pelo BID. O financiamento foi autorizado pela 
Lei Estadual 5.280/2008. O prazo inicial de execução era de quatro anos, indo de agosto de 2011 a 
agosto de 2015. Entretanto, esse cronograma, ainda, não foi encerrado até o momento.

De todas essas tentativas, apenas a última referente às ações proposta dentro do Programa 
de Desenvolvimento Turístico - PRODETUR-RJ, ainda continua em andamento. Todavia, com seu 
cronograma original bastante dilatado e, efetivamente, com muitos poucos resultados alcançados. 

Gestão pública de turismo: diálogos possíveis
Mantendo a proposta de olhar para a problemática das políticas públicas de turismo do 

estado do Rio de Janeiro, a partir de um entendimento mais complexo, percebemos que algumas 
ações e atitudes preliminares podem ser indicadas como essenciais para permitir o início de um 
processo de integração com outras políticas setoriais, principalmente, aquelas direcionadas para as 
questões ambientais e culturais.

Parece-me quase impossível falar em integração entre políticas, se não temos uma 
política estadual de turismo clara, objetiva e atualizada. O turismo, enquanto prática socioespacial 
responsável por um fenômeno contemporâneo complexo, tem urgência dessa integração com outros 
setores da vida cotidiana. Parece-me impossível pretender qualquer tipo de política direcionada 
para o desenvolvimento turístico no nosso estado, sem que isso venha acompanhado de perto da 
integração com outras políticas setoriais. 

No entanto, não temos tal política e mais, não temos um sistema turístico estadual 
estruturado, participativo e operante. Aqui indico o primeiro ponto que precisa ser enfrentado: 
a revisão de toda a estrutura institucional responsável pela gestão do turismo no âmbito do 
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governo estadual – Secretaria de Estado de Turismo (SETUR-RJ), TurisRio, Conselho Estadual 
de Turismo –, desde as suas instalações físicas e seus recursos humanos até, principalmente, os 
recursos orçamentários para investimentos no setor. Paralelamente a essa ação, torna-se necessário 
a reorganização daquilo que, na teoria do turismo, chamamos de supraestrutura turística estadual. 

Essas duas ações parecem ser o passo inicial para a construção de uma instância de 
governança estadual democrática capaz de refletir e de construir uma política estadual de turismo 
consistente e estratégica. Tal instância precisa ser (re)construída a partir da articulação das diversas 
instâncias públicas e privadas que já existem: Conselho Estadual de Turismo, Fórum Estadual de 
Secretarias Municipais de Turismo, Conselhos Regionais de Turismo, SETUR-RJ e TurisRio. A 
partir do momento que essas diversas instâncias se articularem em uma rede estadual consistente, 
participativa, ativa e estratégica, será possível o estabelecimento de uma política estadual de 
turismo ampla e democrática.

O segundo ponto que visualizo como estratégico para a definição de uma política estadual 
de turismo é de cunho técnico e estratégico: a revisão e a definição do espaço turístico estadual 
prioritário para o desenvolvimento do turismo dentro de um horizonte temporal de dez ou quinze 
anos. Não me parece lógico o governo estadual continuar trabalhando com um recorte regional 
construído no final do século passado, portanto, um pouco desatualizado, sem o estabelecimento 
claro de priorizações. Não há como trabalhar com todo o território estadual indistintamente ou 
com o atual recorte de regiões prioritárias definida pela SETUR-RJ, no âmbito do Programa de 
Regionalização do Turismo (PRT) que comporta seis regiões e mais de quarenta municípios.

Nesse ponto, a academia, representada pelas diversas instituições de ensino e pesquisa 
existentes no estado, tem muito a contribuir. Diagnosticar, analisar e propor estratégias de 
desenvolvimento, a partir de estudos consistentes e ampliados do espaço turístico estadual é uma 
tarefa que está, ainda, por ser feita e hoje temos condições de fazer isso. 

Considerações finais
Pensar em articular a integração de um conjunto de políticas setoriais de turismo, cultura, 

meio ambiente exige que partamos do pressuposto da existência de tais políticas, mesmo que 
ainda embrionárias ou parciais. Esses três setores estabelecem relações e interrelações que se 
complementam, se retroalimentam e, mesmo que em alguns pontos ou questões específicas possam 
apresentar contradições e conflitos, precisam estar articulados para ganharem mais consistência.

Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro não tem e nunca teve uma política estadual de 
turismo, o que dificulta e, até mesmo, impede essa integração com outras políticas setoriais tão 
imbricadas com e nas suas práticas socioespaciais cotidianas. É urgente que se repense o papel do 
turismo dentro contexto da gestão pública estadual e se reveja tanto a sua estrutura institucional 
de gestão (órgãos, recursos orçamentários, recursos humanos) como seu sistema turístico estadual, 
entendido como uma instância de governança democrática. Também é urgente a reflexão sobre a 
definição do espaço turístico do estado, definindo claramente suas prioridades para nortear tanto 
as políticas públicas, como as ações e os projetos privados.
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Sobre megaeventos esportivos e seus impactos: 
perspectivas e expectativas pós-Olimpíadas Rio 2016

Helena Catão Henriques Ferreira
Teresa Cristina de Miranda Mendonça

 Tem se tornado uma espécie de “consenso”, entre aspas, a ideia de que grandes eventos, 
grandes projetos e grandes investimentos sejam necessariamente benéficos aos lugares, pois seriam 
capazes de “revitalizar” (também entre aspas) áreas que estariam em processo de “estagnação” ou 
até mesmo de “degradação” e reinventá-los como áreas produtivas. Dizemos que tudo isso está 
entre aspas, pois essas ideias são decorrentes de um determinado olhar e também para indicar que 
não devem ser aceitas como verdades absolutas.
 As cidades globalizadas, na atualidade, disputam o direito de sediar grandes eventos 
esportivos, com base na ideia de que eles contribuiriam necessariamente com sua dinamização 
econômica e também para uma redefinição de sua imagem perante o cenário mundial. A 
importância crescente desses eventos, entretanto, está relacionada muito mais aos processos 
do capitalismo neoliberal contemporâneo, no que concerne à organização e estruturação das 
cidades, do que propriamente com questões relacionadas especificamente à economia dos esportes 
e as transformações globalizantes da atualidade. Nesse sentido, essas cidades passam a ter um 
protagonismo na economia globalizada, mudando sua gestão de um enfoque administrativo para o 
empreendedorismo urbano (MASCARENHAS, 2014).
 Esses grandes eventos supõem também grandes intervenções urbanas. O turismo está 
profundamente relacionado a esses grandes eventos, na medida em que estes atraem um grande 
fluxo internacional de turistas e também por ser o mote para a instalação de equipamentos e 
infraestruturas que servem prioritariamente a uma demanda turística globalizada. O que, realmente, 
as cidades podem ganhar em longo prazo ou perder com esses eventos e intervenções, no entanto, 
não se pode prever com certeza.

A proposta da discussão que, por vezes, empreendemos parte de alguns temas considerados 
centrais para pensar o projeto de Cidade Olímpica: o processo sociopolítico, cultural e econômico 
de transformação das cidades para atender aos megaeventos; os discursos sobre o seu legado e 
as relações que esse processo tem com o desenvolvimento turístico da cidade do Rio de Janeiro, 
considerando seu território diverso de ofertas de experiência no campo cultural e natural.
 É importante refletir sobre esses processos e procurar relativizar ideias, colocando 
perguntas, ao invés de respostas prontas. As primeiras que podemos pensar são muito simples: 
A quem beneficiam os projetos? Em que? Quais os problemas que estão sendo criados por eles? 
Podemos também exercitar a percepção de que este não é o único caminho. Outros caminhos, que 
incorporem outras vozes e outras visões, também são possíveis. Talvez aqueles que surjam de 
dentro, de uma escuta mais apurada das próprias necessidades e anseios. Dos próprios modos de 
ser e de fazer.

Castels e Borja trazem análise sobre a construção das cidades, compreendidas / interpretadas 
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como “atores sociais complexos e de múltiplas dimensões” (CASTELS; BORJA, 1996, p. 152) que 
adquirem cada vez mais importância na vida social, econômica e cultural. No entanto, as cidades 
tidas como atores sociais apresentam sua melhor expressão na oportunidade de articulação das 
administrações públicas, sejam elas locais ou não, organizações sociais, intelectuais, profissionais 
etc. Essa articulação se constitui por ações coletivas que, de alguma forma, surgem para atender 
a questões e demandas diversas, como as destacadas pelos autores (CASTELS, BORJA, 1996, p. 
153):

- a resistência ou o confronto com um agente externo (por exemplo, uma  
administração superior, uma multinacional etc.);

- a definição de produtos nos quais estão interessados, na sua venda ou produção, 
diversos agentes urbanos (por exemplo, promoção turística, oferta cultural, sede 
de um organismo internacional etc.);

- campanhas baseadas na cooperação público-privada (por exemplo, campanhas de 
segurança pública, imagem, reabilitação urbana etc.);

- grandes projetos de desenvolvimento urbano vinculados a um evento ou derivados 
de um programa cívico-político com ampla base consensual;

- mobilização sócio-política que encontra sua base principal na afirmaçãoda 
identidade coletiva ou na vontade de autonomia política (que se concretiza 
também em objetivos especialmente urbanos).

Nesse sentido, as grandes cidades devem responder a cinco tipos de objetivos: nova base 
econômica, infraestrutura urbana, qualidade de vida, integração social e governabilidade. Somente 
atendendo a esses três itens, essas serão capazes de gerar competitividade externamente, se inserir 
economicamente e garantir um mínimo bem-estar à população. Essas questões colocadas por 
Castels e Borja (1996) nos inspiram a pensar na construção/transformação do Rio de Janeiro em 
uma cidade Olímpica, na compreensão dessa cidade como um ator social complexo e nas diversas 
articulações possíveis.

Acima de tudo, o projeto Olímpico no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, assim 
como o projeto Copa do Mundo (2014) estão inseridos no contexto latino-americano, que apesar 
da revitalização econômica ocorrida a partir da década de 1990, se insere em territórios que 
passam por efeitos sociais de políticas diversas de ajustes econômicos e somadas a desigualdades 
e marginalidades herdadas, déficits e precariedade de infraestrutura e serviços públicos, uma frágil 
sustentação sociocultural das cidades. Diante de vários processos, a cidade do Rio de Janeiro 
vem emergindo no cenário nacional e internacional como um ator político e econômico, que se 
utiliza de um megaevento como as Olimpíadas, para ter como meta se transformar de vez em um 
importante centro turístico em nível mundial.  Desse modo, o Projeto Rio Olímpico se inspira em 
diversos outros exemplos espalhados pelos diversos continentes, como o do Projeto Barcelona 92.

A resposta à consciência da crise se viu facilitada em algumas cidades pela 
capacidade de conseguir e utilizar um grande evento internacional. Barcelona se 
converteu em paradigma. Provavelmente, o plano estratégico não seria o marco 
de um ambicioso projeto de transformação urbana — já parcialmente realizado 
— sem os Jogos Olímpicos de 1992. (CASTELS, BORJA, 1996, p. 156).

 Entretanto, poderosos interesses econômicos são envolvidos nesse processo. Até porque 
a infraestrutura que passa a ser necessária está pautada em padrões internacionais. É necessário 
ampliar e adequar a capacidade de alojamento da cidade para acolher atletas, equipes de apoio, 
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comitês olímpicos e imprensa. Projetos de grande porte são pensados pelos governos, no sentido de 
conseguirem maior competitividade na disputa por sediar os eventos e essas intervenções provocam 
grande impacto no sistema urbano. Tudo isto é articulado a partir de interesses imobiliários e 
de grandes empreiteiras. Além de estar articulado a uma disputa internacional, não somente no 
âmbito dos próprios eventos, mas também no cenário do turismo internacional (MASCARENHAS, 
2014). Mascarenhas (2014) argumenta que, desde 1980, as Olimpíadas têm estimulado cada vez 
mais intervenções urbanas, promovendo a valorização da terra e desembocando em processos de 
gentrificação. 
 Refletindo sobre a realização dos megaeventos, com foco no projeto Cidade Olímpica, e 
suas relações com a construção das cidades, Oliveira (2012, p. 259) destaca que

Na virada para o século XXI, a partir da convergência entre dois universos sociais 
distintos, o campo onde se produz a cidade e o campo onde se produz o espetáculo 
esportivo, engendram-se formas de exercício do poder e de organização da 
administração pública que radicalizam o já conhecido autoritarismo inerente às 
práticas neoliberais de gestão urbana.

 Assim, esse modelo, segundo a autora, se caracteriza em estratégia de desenvolvimento 
diretamente ligada a um modelo de gestão empresarial da cidade. Um modelo capaz de mobilizar 
uma imensidão de capitais tanto os econômicos, políticos, simbólicos, assim como jurídicos. As 
cidades, interpretadas como atores sociais, acabam enfrentando rupturas e rearranjos nas diversas 
dimensões do espaço social dentro dos territórios onde são realizados os megaeventos. Certamente, 
este realinhamento se caracteriza por formas diferentes de distribuição da participação e de poder 
dos diversos atores sociais nele compreendido.
 Curi (2013) aponta que os megaeventos esportivos contribuem para a projeção e a influência 
de políticos que aproveitam para aumentar sua base eleitoral. A imagem da própria cidade, bem 
como a do país, é colocada em evidência, o que contribui para a atração de investimentos. Por isso, 
os eventos acabam por ser tão interessantes para as empresas locais, apontando lucros não só com 
as construções demandadas, mas também em longo prazo, com o aquecimento econômico por eles 
provocado.

Estes eventos demandam uma gama de investimentos, principalmente, os ligados à 
infraestrutura urbana, pública e de instalações esportivas que, em parte, obedecem a normas 
internacionais e interfere gravemente na vida dos cidadãos brasileiros. As ações se caracterizam 
com uma relação de interesses públicos e privados que, segundo Curi, leva a práticas pouco 
transparentes, como ocorreu no Pan-Americano de 2007. Por essa razão, uma grande discussão 
sobre usos e abusos, significado, e tendências globais de megaeventos esportivos é instaurada na 
sociedade (CURI, 2013).
 Esses grandes empreendimentos citados podem causar grandes impactos de endividamento 
com as intervenções e com a organização dos jogos, como ocorreu com a Atenas, Pequim e Atlanta, 
que sediaram outras versões olímpicas, e assim como no Brasil, com os Jogos Pan-Americanos 
2007 e a Copa de 2014.  Ações que provocaram, também, processos de segregação dos espaços 
e da criação de infraestruturas, que muitas vezes, são abandonadas ao final do evento, pois são 
projetadas sem se considerar as necessidades locais ou mesmo os aspectos culturais das populações 
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receptoras. 
 Esse é um processo que acompanha, de um modo geral, o desenvolvimento de um turismo 
globalizado. Turismo, esse, muito mais voltado para as expectativas e padrões dos turistas que 
viajam para as cidades globais, do que as reais possibilidades e demandas daqueles que participam 
da produção da atividade localmente.
 Outro problema implicado nessa dinâmica é o uso de espaços públicos para a instalação 
de equipamentos privados para esses eventos, o que denotaria uma mercantilização desses 
espaços. Os governos procuram justificar essas intervenções e a necessidade de atrair esses 
eventos pela sua ligação com o desenvolvimento do turismo, e da infraestrutura turística, captando 
novos fluxos turísticos (MASCARENHAS, 2014). Barcelona, a partir de grandes intervenções, 
como revitalização do centro histórico, recuperação da zona costeira e de terminais ferroviários 
subutilizados, da criação de parques urbanos, da refuncionalização de equipamentos obsoletos, 
etc., dispersou os benefícios à cidade, atendendo também a periferia. Relacionado diretamente ao 
turismo, destaca-se a revitalização da zona portuária, entre outras intervenções. A cidade ganhou 
grande visibilidade internacional após os jogos. No entanto, toda essa reestruturação foi feita a 
custa da remoção de moradores (MASCARENHAS, 2014).
 Em diversas cidades que receberam as Olimpíadas, como é o caso de Atenas, na Grécia, foi 
criado um processo de segregação social no uso dos espaços de lazer, fazendo com que muitos deles 
passassem a ser frequentados quase que exclusivamente por turistas. Os jogos de Pequim causaram 
impactos muito significativos, por processos violentos de remoção de populações, repressão 
política, criminalização de atividades informais, embora tenham estimulado o crescimento do fluxo 
turístico (MASCARENHAS, 2014). Segundo o autor, o processo do Rio de Janeiro se aproxima 
ao de Pequim, com uma gestão definida como empresarial e mercadológica. Os gastos do Rio de 
Janeiro são enormes, com grandes impactos urbanos, com foco em questões habitacionais, como 
remoções de moradores e extinção de usos populares, a apropriação privada de recursos públicos 
e sem participação democrática nas decisões sobre intervenções, que se caracterizam pelo modo 
autoritário e pelo uso da força, como tem sido feito na Vila Autódromo. Muitas obras ainda estão 
por ser concluídas, e isso terá que ser feito em um momento em que o país enfrenta uma crise 
econômica e política.
 Diante dos problemas que se apresentam, a questão de se os megaeventos esportivos podem 
impactar positivamente ou não o turismo no Rio de Janeiro, ainda se coloca como uma incógnita. 
Para além dos números que podem ser gerados com relação ao aumento de fluxo, resta saber 
qual o tipo de turismo gerará, e, inclusive, quem poderá ganhar e quem poderá perder com ele. 
Se ele será mais um produtor de segregação social, também é algo que se insinua como impacto 
possível. Essa previsão pode ser balizada pela lista de exigências traçadas pelo Comitê Popular 
Copa e Olimpíadas (CPCO) em abril de 2005, motivados pelas decisões sobre a Copa de 2014 e 
Olimpíada de 2016 (COMITÊ SOCIAL DO PAN, 2009 apud CURI, 2012, p. 83):

- Orçamento transparente dos gastos públicos, amplamente divulgado e 
fiscalizadopela sociedade;

- Participação da sociedade na decisão do planejamento e legado dos jogos;
- Investimentos em transporte público para todos;
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- Compromisso público de não haver remoções;
- Destinação habitacional e popular da Vila Olímpica como em outras Olimpíadas;
- Destinação pública das arenas esportivas, não à privatização e instalações de 

“elefantes brancos”;
- Investimentos em programas sociais e esportivos;
- Menos erros e mais acertos: que todos os investimentos sociais e de infraestrutura 

sejam cumpridos, mesmo sem as Olimpíadas. 

A visibilidade dada às cidades-sede dos megaeventos e o impactos econômicos estão 
diretamente ligados ao turismo. Principalmente, em uma cidade que é responsável pela criação das 
marcas turísticas brasileiras mais conhecidas no mundo, como o estádio do Maracanã, os bairros 
de Copacabana e Ipanema, entre outros atrativos, tangíveis e intangíveis como Corcovado, Pão 
de Açúcar, Samba, Bossa Nova. Tendo como umas das metas no Plano Estratégico da cidade 
(2009-2012) (PMRJ, 2009) ser uma cidade mais integrada do ponto de vista urbanístico e cultural 
e se transformar e no maior polo turístico do hemisfério sul. Assim como no Plano (2013-2016) 
(PMRJ, 2013), ser reconhecida pela realização de grandes eventos e sede de fóruns decisórios para 
assuntos de sustentabilidade global e desenvolvimento econômico de países emergentes, o Rio 
de Janeiro decidiu apostar nos megaeventos, como os Jogos Olímpicos. Desse modo, a exemplo 
de Barcelona, projetou se consolidar como um grande centro turístico internacional. Segundo 
Castels e Borja (1996), Barcelona se converteu em um paradigma de transformação socioespacial 
e econômica ao se utilizar de um grande evento internacional com os Jogos Olímpicos de 1992. 

Todo este debate nos remete à questão da possibilidade ou não de se reverter e redirecionar 
caminhos. Como pontua Vainer (2001, p.140) “Até que ponto é possível inventar e trilhar caminhos 
que realmente ultrapassem o limitado horizonte da gestão da crise e da adesão subordinada à 
‘guerra de lugares’?” O autor percorre uma reflexão acerca das escalas espaciais em que estamos 
envolvidos cotidianamente, quais sejam as globais, nacionais, regionais e locais, todas elas 
mutuamente imbricadas, de forma tal, que não é possível priorizar uma delas, tanto no sentido da 
compreensão dos processos em que estamos inseridos, como também na busca por saídas para os 
complexos problemas contemporâneos.

Para ele, coloca-se claramente, que a estrutura social e política que se organiza em âmbito 
nacional e internacional determinam as condições de vida das classes na sociedade e essas condições 
só podem ser alteradas, verdadeiramente, a partir de mudanças profundas que transformem as 
condições de desigualdade social em que estão inseridas. Desse modo, não é possível pretender que 
uma escala local possa se constituir no principal campo de construção de alternativas societárias 
(VAINER, 2001). Por outro lado, “(...) a cidade não é apenas o reflexo da sociedade; a cidade é 
ela mesma um universo social, econômico e político (...) ela é também um complexo de relações 
sociais – relações econômicas, mas também de relações de poder” (VAINER, 2001, p. 148). Nesse 
sentido, ela contribui decisivamente para a configuração da estrutura social, tendo, portanto, um 
importante papel a desempenhar. Os recursos captados localmente podem ser administrados de 
maneiras diversas, mais ou menos inclusivas e participativas pelo conjunto da população, em sua 
grande diferenciação. A cidade é um poderoso mecanismo de geração e apropriação de riqueza, 
mas que não está de antemão completamente determinado na estrutura social (VAINER, 2001). 
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Há um importante campo de ação que pode ser disputado por outros segmentos e forças sociais.
Diversas lógicas territoriais e patrimoniais disputam hegemonia na cidade, no país e em 

todas as escalas. O patrimônio, essa importante categoria identitária para grupos e sociedades, que 
é em si um campo de intensas disputas, para além de sua carga simbólica, adquire na atualidade, 
valor econômico, propiciando novas intervenções, tanto a partir da administração pública como 
por entidades privadas, que promovem um discurso de recuperação e revitalização de elementos 
culturais de determinadas zonas e sua especialização como novos espaços de lazer e turismo 
(CRIADO et al., 2003).
 As possibilidades de participação e interferência neste campo dependem, portanto, de 
conquistas que resultem no empoderamento dos grupos subalternos em todo esse processo. Quanto 
ao turismo que estes eventos atraem, também é preciso avaliar. O turismo é um fenômeno de amplas 
consequências no mundo social. Não se trata de demonizá-lo e atribuir todos os problemas a ele. 
Há outros fatores de grande peso para as mudanças sociais e culturais das comunidades receptoras. 
Contudo, não podemos também minimizar sua importância.  As questões ligadas ao turismo não 
são apenas as econômicas, mas também as ecológicas, sociais, culturais. Ele tece redes pelos 
territórios, instala seus dispositivos, orientando os fluxos e a circulação de pessoas. Na maioria 
das vezes, sem uma consciência plena do que está sendo produzido. Os impactos provocados pelo 
desenvolvimento turístico não podem ser totalmente previsíveis, uma vez que fatos novos sempre 
podem surgir. Há sempre conflitos de interesses de indivíduos e grupos envolvidos. Por isso, é tão 
importante essa avaliação permanente dos caminhos que estão sendo percorridos.
 A cidade não é apenas o espaço em que se constroem as estruturas, mas principalmente, 
onde se estabelecem as relações sociais e essas construções são por um lado resultados dessas 
relações, mas por outro, construtoras também de relações. A forma como o espaço se organiza 
favorece ou dificulta as interações entre as pessoas. É preciso estar atento para saber se as vozes 
das comunidades envolvidas estão se fazendo presente. Se seus interesses estão sendo levados em 
conta. Muitas vezes é difícil para essas populações lidar com o universo dos projetos, das políticas 
públicas, conseguir articular-se estrategicamente, participar. É necessário todo um aprendizado 
nesse sentido.
 Mesmo quando as diferenças culturais são consideradas, valorizadas e legitimadas, sabemos 
que existe uma hierarquia dos capitais culturais dos grupos sociais. A cultura letrada tem mais 
valor que a oral, a medicina científica é mais valorizada que a popular. O papel das populações 
locais nas políticas públicas é, geralmente, secundário, subordinado, apesar de todo o discurso de 
valorização da participação. Nesse sentido, o patrimônio cultural de alguns grupos vale mais do 
que de outros. É importante estar atento para ver que o patrimônio, também, é um espaço de luta 
material e simbólica entre os grupos sociais. 
 O grande desafio atual parece ser a organização das comunidades para interagir com as 
agências externas e se fazer ouvir, representar, respeitar e interferir, concretamente, em todos 
os níveis dos projetos e ações. Essa é uma questão de natureza política, que pode favorecer a 
construção de novas possibilidades de apropriação cultural e fortalecer a pluralidade das culturas.

111



Referências Bibliográficas 

CASTELLS, M.; BORJA, J. As cidades como atores políticos. Novos Estudos CEBRAP, n. 45, 
p. 152-166,  jul. 1996. 

CRIADO, E. A., BAENA, D. M.; FERNANDEZ, M. M. Cultura, políticas de desarrollo y turismo 
rural en el ámbito de la globalización. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 9, n. 20, p. 
161-183, out. 2003.

CURI, M. A disputa por legado em megaeventos esportivos no Brasil. Horizontes Antropológicos. 
Porto Alegre, ano 19, n. 40, p. 65-88, jul./dez. 2013.

MASCARENHAS, G. Cidade mercadoria, cidade-vitrine, cidade turística: a espetacularização do 
urbano nos megaeventos esportivos. Caderno Virtual de Turismo. Edição Especial: Hospitalidade 
e Políticas públicas em Turismo. Rio de Janeiro, v. 14, p. 52-64, nov. 2014.

OLIVEIRA, N. G. O poder dos jogos e os jogos do poder: os interesses emcampo na produção 
de uma cidade para o espetáculo esportivo. 2012. 308 f. Tese de doutorado.  Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano e Regional. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2012.

PMRJ. 2009-2012 Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro: Pós 2016, um Rio mais 
integrado e competitivo.  Rio de Janeiro: PMRJ, 2009.

______. 2013-2016 Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro: Pós 2016, um Rio mais 
integrado e competitivo.  Rio de Janeiro: PMRJ, 2013.

VAINER, C. B. As escalas do poder e o poder das escalas. O que pode o poder local? In: Anais 9° 
Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro, ANPUR, 2001.

112



Diálogos intersetoriais em políticas públicas e grandes eventos

Rita de Cassia Monteiro Afonso
Cristine Clemente de Carvalho

Este artigo se propõe refletir sobre as questões colocadas pela organização do Seminário 
Internacional Turismo, Natureza e Cultura, promovido em parceria com o Programa de Pós-
Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social – EICOS, o Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento – PPED, o Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção - PEP da UFRJ, a Universidade de Paris 1, e a Fundação 
Casa de Rui Barbosa/Ministério da Cultura.

Busca-se, identificar: (1) as principais expectativas para o turismo no Rio de Janeiro durante 
as Olimpíadas, (2) os problemas centrais que precisarão ser enfrentados em pesquisa e políticas 
públicas em turismo no período pós-Olimpíadas e, (3) os caminhos possíveis e experiências em 
curso que poderão ser potencializadas após as Olimpíadas.

A partir de uma leitura crítica sobre a relação natureza e cultura no contexto de uma 
sociedade em crise, o objetivo do artigo é refletir sobre o tema e a prática de ensino e pesquisa e 
sua relação com as políticas públicas, utilizando como caso o evento das Olimpíadas Rio 2016.

O percurso metodológico adotado na elaboração deste artigo, de modo que seja possível 
atingir tais objetivos a partir das questões colocadas, será o de levantar a bibliografia produzida 
por diferentes setores da sociedade, sobre as Olimpíadas do Rio, a saber: planos governamentais, 
relatórios do Comitê Olímpico brasileiro e internacional, documentos produzidos pela sociedade 
civil organizada e estudos realizados por grupos de pesquisa. Nesses materiais serão identificadas 
as expectativas dos diferentes grupos em relação aos impactos positivos e negativos por eles 
relacionados, os aspectos relativos ao modo como as informações são produzidas e as análises 
realizadas e publicadas serão também objeto de observação. 

Em paralelo aos relatórios e estudos, serão mapeadas iniciativas inovadoras de negócios 
em turismo e sua articulação com políticas públicas. Finalmente, será proposta a reflexão sobre 
os desafios da academia diante das construções de políticas públicas em turismo, meio ambiente 
e desenvolvimento social, em termos de diálogo intersetorial e reconhecimento de novos modelos 
organizacionais. 

A análise dos impactos das Olimpíadas sobre o turismo no Rio de Janeiro envolve os 
aspectos de meio ambiente e sociedade, além de economia, negócios e infraestrutura urbana; a 
imagem da cidade (como destino turístico) e os equipamentos esportivos são os maiores destaques 
do Plano da Prefeitura para o evento. A partir disto, o artigo reflete sobre o entendimento de 
“legado” e as apostas do poder público municipal nas Olimpíadas.

Experiências anteriores em outros países mostram que além do evento, as grandes 
transformações urbanas aumentam o volume de turistas pós-evento e que, no entanto, o legado 
deixado para as cidades-sede não compensam claramente o investimento financeiro realizado. A 
partir dos Jogos de Atenas 2004, a indústria do turismo cresceu consideravelmente, mas os custos 
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do governo foram o dobro do planejado. Em Pequim 2008, o custo dos Jogos foi o maior da 
história das Olimpíadas e o legado em termos de mobilidade e qualidade ambiental não supriram 
o rápido crescimento urbano da cidade, deixando de atrair visitantes. Em Londres 2012, com a 
inauguração de parques públicos, o número de cidadãos que praticavam esportes semanalmente 
aumentou, mas foi reduzido em seguida devido, entre outras razões, ao aumento no preço do 
ingresso nas piscinas públicas. Em todos estes casos, os estádios e centros esportivos construídos 
para os grandes eventos são subutilizados e os custos de manutenção são elevados, tornando-os 
impróprios para os recursos das cidades. 

Nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, os aparelhos esportivos, no 
geral, foram pouco desfrutados pela população e alguns foram destruídos ou tiveram a entrada 
sujeita ao pagamento de ingressos caros: “Além do mais, a localização das instalações olímpicas, 
em geral, favorece áreas da cidade que já têm bastante infraestrutura esportiva”, segundo o Comitê 
Popular da Copa (2015), em referência à orla e a parques e praças. 

O projeto implementado pela Prefeitura apresenta uma série de impropriedades 
(MASCARENHAS, 2016) que vêm sendo contestadas pela sociedade civil e que impactam direta 
ou indiretamente a experiência turística na cidade. 

O dossiê Megaeventos e violações dos direitos humanos no Rio de Janeiro (2015), 
elaborado pelo Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, reforça a leitura de que 
a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016 servirão para criar um Rio de Janeiro excludente, com 
remoção de famílias, criação de bairros exclusivamente turísticos e de classe alta, infraestrutura 
concentrada e sem acesso da população aos eventos esportivos. Dentre os principais impactos 
ambientais e sociais anunciados sobre o projeto Olímpico estão a construção do Campo de Golfe 
na Área de Proteção Ambiental de Marapendi, a privatização do Estádio de Remo e a ampliação 
da Marina da Glória. 

O Plano de Sustentabilidade Rio 2016 aponta “a necessidade de estabelecer um programa 
abrangente de envolvimento de partes interessadas”. Os indicadores que medem o desempenho 
deste quesito são as reuniões e fóruns organizados, surveys e consultas abertas, grupos de trabalho 
e painéis de especialistas criados, assim como percentual de perguntas e dúvidas tratadas/
respondidas. 

Segundo a Câmara dos Deputados, por intermédio da Comissão sobre Governança Local 
(1996), “governança é a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições, 
públicas e privadas, administram seus problemas comuns”. Trata-se de distinguir o funcionamento 
do aparato estatal dos conteúdos das políticas públicas e sintonizá-lo com os mecanismos de acesso 
às regras do jogo político-democrático, aos arranjos institucionais e orçamentários: 

O papel da academia, com o apoio das demais instituições da sociedade civil 
organizada, tem sido o de contribuir com o monitoramento e avaliação de políticas 
públicas e os programas de capacitação para implantação/fortalecimento de novos 
arranjos institucionais em busca de maior efetividade da ação governamental 
(NUNES e SANTOS, 2012, s/p). 
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Outra dimensão considerada por Nunes e Santos (2012) é a formação dos atores sociais 
para compreensão dos arranjos institucionais do processo de planejamento e orçamento públicos. 
Nesse sentido, a universidade possui papel primordial no empoderamento dos movimentos sociais, 
a fim de garantir condições para o exercício da governança democrática e participativa nas cidades 
(NUNES e SANTOS, 2012).

Na tentativa de identificar os problemas centrais que precisarão ser enfrentados em 
pesquisa e políticas públicas em turismo no período das Olimpíadas, há uma questão anterior a 
respeito de como os governos “consideraram” a participação da sociedade civil no projeto olímpico 
e na identificação dos impactos. A discussão sobre o “direito à cidade”, proposta pelo sociólogo 
francês Henri Lefebvre (2001) quando questiona sobre quem tem a propriedade da cidade e a 
qual propósito serve, ocorre no sentido do entendimento coletivo sobre a participação efetiva nos 
benefícios do processo de urbanização. 

O Estatuto da Cidade (2009), dentre outras garantias, estabelece que a gestão democrática 
ocorre por meio da participação da população e suas associações representativas na formulação, 
execução e monitoramento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

O debate crítico já está acontecendo. Cabe pensar como a academia se relaciona com estas 
vozes, como ela produz o conhecimento apreendido ao estudar práticas e discursos da sociedade civil; 
como ela cumpre seu papel de orientadora de políticas públicas. O que deveria ser enfrentado antes 
das Olimpíadas para que restasse legado, deveria ter sido construído anteriormente. Acompanhar 
os projetos públicos é objeto de estudo da academia. Esse trabalho realizado é interessante para 
os governos. Em relação aos impactos e às expectativas das Olimpíadas, suas análises podem ser 
acessadas por meio de publicações elaboradas por organizações da sociedade civil e academia, 
como o Dossiê produzido pelo Comitê Popular da Copa e Olimpíadas e o relatório da SAGE/
COPPE/UFRJ (2014).

Um desafio que se coloca à academia e aos gestores públicos se refere à mudança na cultura 
de articulação entre os diferentes setores da sociedade. Ainda que o Ministério da Educação tenha 
o direcionamento de promover o diálogo entre os conhecimentos produzidos academicamente 
e a sociedade, persistem problemas de comunicação/ difusão que interferem diretamente na 
produção acadêmica. Não bastaria apresentar trabalhos, mas escutar, aprender, debater e construir 
conhecimentos de maneira conjunta. 

A exigência da atividade de pesquisa como um indicador de atividade docente é, ainda, 
um método novo e discutível. A experiência de projetos de extensão procura estender a atividade da 
universidade para a sociedade, mas existem diversos modelos possíveis ainda pouco explorados.

Trata-se, também, de olhar para as iniciativas isoladas, que promovem trocas e vínculos 
entre os diferentes segmentos da sociedade, como novas maneiras de se fazer turismo que podem 
ser inspiradoras. Uma das formas da academia promover diálogos entre empreendedores e gestores 
públicos é, exatamente, fomentar a articulação destas experiências, semelhantes e inovadoras, que 
não estão articuladas. Neste cenário, tanto academia como poder público podem exercer papel 
fundamental na construção participativa de políticas públicas democráticas.
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Sobre o impacto das políticas ambientais e de turismo na cultura alimentar 
das populações da Ilha Grande (RJ)

Ivan Bursztyn

A formação da cultura alimentar da Ilha Grande (RJ) se confunde com a própria história de 
ocupação deste território. A oferta de alimentos foi fundamental para que os primeiros habitantes se 
instalassem na região há três mil anos. Desde então, os hábitos alimentares adquiridos ao longo dos 
tempos, pelos diferentes grupos sociais que por ali passaram e se estabeleceram, contribuíram para 
a consolidação de características comuns presentes até os dias atuais. Neste trabalho, buscamos 
estabelecer relações entre as mudanças na cultura alimentar dos moradores da Ilha Grande e 
as políticas ambientais que restringiram seu acesso a terra e ao mar, bem como ao aumento do 
fluxo turístico, que mesmo sem uma política pública definida também contribui para alterações 
significativas na dinâmica social local, gerando impactos irreversíveis no modo de vida local.

A compreensão da cultura como um processo dinâmico composto por um sistema simbólico 
que caracteriza o comportamento humano (GEERTZ, 1979) é fundamental para superarmos a 
dicotomia entre o tradicional e o moderno, em que o tradicional é reafirmado e valorizado e o 
moderno é visto como uma influência exógena degradante. Não buscamos, aqui, tal juízo de valor. 
Buscamos, sim, compreender as diferentes influências que moldaram, por séculos, os hábitos e 
costumes contemporâneos no que se refere especificamente à alimentação. Como destaca Braga, 
“a cultura alimentar não diz respeito apenas àquilo que tem raízes históricas, mas, principalmente, 
aos nossos hábitos do cotidiano, que são compostos pelo o que é tradicional e pelo o que se 
constitui como novos hábitos” (BRAGA, 2004, p. 39).

Segundo pesquisas arqueológicas realizadas na Reserva Biológica Estadual da Praia do 
Sul (RBEPS), os primeiros vestígios de ocupação humana na Ilha Grande datam de cerca de três 
mil anos, quando um grupo pescador, coletor e caçador se apossou do Ilhote do Leste (pequeno 
morro que separa as praias do Sul e do Leste na costa oceânica da Ilha). A agricultura só veio a 
ser praticada na região séculos mais tarde, já com o território sob domínio de grupos indígenas 
de outras culturas (como os tupinambás e os guianazes) e sob influência da economia colonial. 
Esses grupos foram responsáveis por introduzir a agricultura feita com fogo, técnica recuperada 
pelos caiçaras anos mais tarde, e os principais produtos plantados eram a cana-de-açúcar, o cacau 
e o café, esse em menos escala devido à baixa produção à beira-mar (OLIVEIRA e COELHO 
NETTO, 2006). 

Devido às características próprias da região, a agricultura extensiva ficou mais concentrada 
no continente. Na ilha, o que se difundiu foi o manejo autossustentável de subsistência praticado 
pelas populações caiçaras da região.

O conceito de caiçara corresponde a uma classificação abrangente que se aplica à 
“população original” da Ilha Grande. Refere-se a um tipo de população litorânea 
do sul/sudeste brasileiro, e que é correlata à designação “caipira”, igualmente 
atribuída a certo tipo de população interiorana, sendo ambas caracterizadas por 
bases socioculturais e econômicas peculiares (PRADO, 2006a, p. 8).
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Fruto da miscigenação do índio com o europeu, os caiçaras sofreram fortes pressões 
devido à especulação imobiliária no litoral sul fluminense, principalmente, após a abertura da BR-
101, a Rodovia Rio-Santos, durante a década de 1970. Hoje, as populações caiçaras se encontram 
em declínio em muitos pontos do litoral. A cultura caiçara se baseia na pesca artesanal e nas roças 
de subsistência. As roças, a propósito, tinham papel fundamental na ocupação do território, uma 
vez que sua posse era baseada na sua capacidade de provimento de recursos para as famílias e esse 
poderia ser alterado em função da interrupção do cultivo para recuperação do solo. Esse sistema de 
cultivo, também conhecido como roça de toco ou de coivara, é muito comum pelo interior do país 
e “é baseado na derrubada e queima da mata, seguindo-se um período de pousio para restauração 
da fertilidade do solo” (OLIVEIRA e COELHO NETTO, 2006, p. 46).

Alguns relatos de moradores antigos da Ilha Grande nos ajudam a resgatar muitos dos 
hábitos alimentares presentes na região ao longo do século XX, bem como os alimentos que 
eram ali produzidos. Nas roças caiçaras tinha de tudo: feijão, mandioca, batata-doce, cana-de-
açucar, inhame, abóbora, mangalô, milho, guandu, café e muito mais. Tinha também muita fruta: 
laranja, jambo, tangerina, caju, jabuticaba, abacate, banana, dentre outros. Para temperar, não se 
usava alho ou cebola, pouco adaptados às condições da região, usava-se salsa, coentro, tomate, 
mostarda e couve. Criavam muitas raças de animais, tais como galinhas, perus, marrecos, porcos. 
Do mar vinham os peixes, que salgavam para conservar, o guaiá (um tipo de marisco parecido com 
mexilhão), dentre tantos outros frutos do mar. 

A diversidade e a fartura eram tantas que pouco se comprava fora da Ilha, basicamente 
sal, açúcar (para fazer remédio) e carne-seca. No entanto, essa situação mudou drasticamente 
nas últimas décadas do século XX e início do século XXI. As restrições impostas em benefício 
da preservação ambiental e o aumento do fluxo de turistas, após a desativação do presídio, 
transformaram radicalmente muitos dos hábitos que compunham a cultura alimentar desses 
caiçaras.

Os tempos mudaram...
O isolamento foi uma importante característica que propiciou a consolidação de um modo 

de vida todo baseado na necessidade de uma relação harmônica com a natureza e o respeito pelos 
ciclos por ela impostos. As dificuldades de realizar trocas econômicas com o continente impuseram 
uma realidade, em que cada família deveria garantir sua subsistência plantando e colhendo seu 
próprio sustento. No entanto, a instalação de novos empreendimentos ao longo do século XX, tais 
como as indústrias de pesca e o Instituto Penal Cândido Mendes, intensificaram as redes de fluxos 
comerciais com o continente e transformaram a dinâmica social, cultural e econômica da região 
(OLIVEIRA e COELHO NETTO, 2006, p. 54).

Dessa forma, a cultura alimentar ilhéu ganhou novos contornos. Novos ingredientes foram 
introduzidos, novas técnicas de preparo e novos utensílios somaram-se aos que ali já estavam e 
influenciaram os hábitos alimentares locais. Segundo relatos, não se observava uma competição 
entre os hábitos “de fora” e os “de dentro”, mas sim, uma integração, uma mistura, uma alquimia 
de novos sabores, fruto desse novo contexto sociocultural e econômico.
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A década de 1980 foi marcada pela ascensão e consolidação da questão ambiental e o 
desenvolvimento sustentável. Inúmeras organizações, governamentais e não governamentais, 
de todo o mundo começaram a debater a necessidade de preservar o ambiente sob o risco das 
gerações futuras não poderem usufruir das condições mínimas para sua sobrevivência. O discurso 
ambientalista ecoou na Ilha Grande e inaugurou um novo ciclo de conflitos em torno do uso do 
território. 

O poder público adotou como política a implantação de unidades de conservação (UCs) 
para garantir que a natureza fosse salvaguardada da ação “predatória” do homem. Muitas UCs 
foram criadas nesse sentido, sem que houvesse diálogo com as populações diretamente afetadas 
pelo novo contexto. Assim, Reservas Biológicas e Parques (dentre outras categorias de manejo de 
UCs) foram criadas em áreas onde populações já moravam por séculos, expondo a vulnerabilidade 
e a fragilidade de suas condições de vida. Estudos, como o de Diegues (1998), mostram a 
incongruência da adoção do modelo de Parques e outras áreas de preservação em áreas já habitadas, 
principalmente, quando se deparam com as chamadas populações tradicionais.  

Na Ilha Grande, a política de preservação ambiental imposta pelo Estado encontrou muita 
resistência entre os moradores mais antigos que tinham na relação com a natureza à garantia de 
seu sustento. A adoção de restrições ao uso da terra para plantio e da pesca gerou conflitos em 
todas as localidades da Ilha. Como pode ser notado na fala de um antigo morador revelado pela 
pesquisa de Prado (2006b): “Depois que entrou o Imbamba, estragou tudo” (fazendo referência 
ao IBAMA, órgão ambiental federal, mas que pode ser entendido como uma referência a qualquer 
órgão público de controle ambiental seja federal ou estadual). Os relatos de moradores seguem, 
ressaltando o impacto da política ambiental no modo de vida e na cultura das populações locais:

“Na Ilha Grande, tem muita gente pobre, carente; não tem emprego, estudo. A vida deles 
é pescar e plantar. Hoje, não pode plantar, é proibido. Esse negócio de preservação... o 
camarada está acostumado a caçar, plantar uma cana para fazer garapa... você não pode 
chegar e proibir. Primeiro tem que ouvir como é que vive essa família.” (PRADO, 2006b, 
p. 276) 

“Hoje em dia ninguém pode plantar mais nada. A democracia da ecologia fica em cima. 
Nós aqui, a gente plantava pra comer. [...] Entrou o ‘imbamba’, os nativos hoje estão 
mendigando, por causa da maldita democracia ecológica. [...] Nós tinha lavoura de café – 
se acabou nossa Ilha Grande, não tem mais aquele biju de coco, feijão de tudo que é tipo, 
aipim, mandioca, fruta.” (PRADO, 2006b, p. 278)

As restrições impostas pela política ambiental às práticas cotidianas dos moradores da 
Ilha, como o plantio e a pesca, impactou decisivamente na cultural alimentar dessas populações. 
Pessoas que tiravam sua subsistência da lida diária com a terra ou com o mar se viram obrigadas 
a ganhar o sustento da família trabalhando para terceiros e comprando seus alimentos, na maioria 
dos casos no continente.

Essa situação se agravou com a desativação, em 1992, e a posterior implosão, em 1994, 
do presídio de Dois Rios. Muitas famílias prestavam serviços para a administração pública local 
ou para os servidores. Com o fim do ciclo econômico vinculado ao presídio, muitas famílias 
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ficaram ainda mais desamparadas e com poucas perspectivas de sobrevivência. Muitas saíram 
da ilha, venderam suas terras e foram morar na periferia de Angra dos Reis (RJ). Os que ficaram 
eram constantemente perseguidos pelos guardas florestais, autuados e até presos por insistirem em 
cultivar seu sustento.

Se, por um lado, a implosão do presídio desestabilizou a dinâmica local, por outro, abriu 
novas oportunidades vinculadas ao turismo. Até a década de 1990, o turismo na Ilha Grande 
era muito incipiente. Além das poucas casas de veraneio da região, apenas alguns grupos mais 
aventureiros se arriscavam a acampar nas praias da região ou a se hospedarem nas poucas pousadas 
que existiam. O risco iminente de alguma fuga de presidiários impedia o pleno desenvolvimento 
da atividade. Porém, a desativação do presídio, representou o impulso que faltava para que esse 
“paraíso insular” fosse apropriado pelo turismo.

Nos anos que se seguiram, houve um crescimento considerável dos fluxos turísticos para 
a Ilha Grande. Lugares ainda “isolados” estavam sendo “descobertos”, o que conferia uma áurea 
de magia e encantamento à região. Os principais valores turísticos do território estavam atrelados à 
beleza de suas praias e montanhas, e não à cultura de sua gente. Com isso, os territórios ocupados 
por moradores tradicionais começaram a constituir-se como alvo de especulação imobiliária sem 
precedentes no local (PRADO, 2006b).

No início, o turismo era sazonal, basicamente acontecia nos meses de verão ou nos 
feriados como carnaval e semana santa. Entretanto, em pouco mais de 10 anos, toda a economia 
das principais vilas da Ilha Grande passou a estar atrelada à atividade. Inúmeras pousadas, hotéis, 
albergues e campings, além de restaurantes e serviços de agenciamento de passeios se instalaram 
na região dando os contornos da atividade massificada que hoje encontramos (PRADO, 2006b).

O turismo é um fenômeno social de caráter ambíguo. Se por um lado, pode contribuir 
com a dinamização da economia local, gerando oportunidades de trabalho e renda para os 
moradores locais; por outro, pode gerar impactos negativos irreversíveis no ambiente social e 
físico (BARTHOLO et al., 2009). Tudo vai depender de como a atividade é planejada e como 
os atores locais se apropriam das oportunidades geradas. Isso não ocorre de forma espontânea. 
É necessário que o protagonismo dos moradores locais seja fomentado, sob o risco dos valores 
estritamente econômicos se sobressaiam sobre outros valores fundamentais para o equilíbrio da 
dinâmica social local. 

O discurso hegemônico de promoção do turismo como atividade econômica capaz de gerar 
benefícios às comunidades locais (BRASIL, 2013) enfatiza como uma importante estratégia para 
realizar tais benefícios à valorização da cultura local. Nesse sentido, a culinária e a gastronomia 
local ganham destaque como recursos a serem apropriados pela atividade (SCHLUTER, 2003). 
Porém, o que vemos na Ilha Grande é uma situação oposta. Em levantamento realizado ao longo 
de nossa pesquisa, a maior parte dos restaurantes, principalmente da Vila do Abraão, não oferece 
opções de alimentação baseadas no patrimônio alimentar das comunidades locais. Pelo contrário, o 
que identificamos é a homogeneização da oferta de refeições, totalmente desenraizados da cultura 
alimentar local, salvo algumas exceções: como o prato peixe com banana, característico da cultura 
local e presente em alguns poucos cardápios. 
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Acreditamos que o turismo possa servir de fator de fortalecimento e valorização da cultura 
local. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que a promoção da Ilha Grande, enquanto 
destino turístico, não foque apenas em seus atributos naturais, mas também passe a valorizar 
sua gente e suas histórias. A construção de uma gastronomia situada, enraizada nas referências 
simbólicas e culturais da região, passa pelo reconhecimento e valorização da cultura alimentar 
badjeca.
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Política, segurança e turismo

Marcello de Barros Tomé Machado 

O Brasil apresenta em seu território de dimensões continentais uma diversidade imensa 
de recursos, atrativos e produtos turísticos, caracterizando o país como um destino relevante no 
contexto turístico sul-americano.

A riqueza e diversidade da natureza e das manifestações culturais, tangíveis e intangíveis 
presentes no Brasil, o caracterizam como um país de elevada atratividade turística, cuja motivação 
ocorre a partir, basicamente, de quatro condicionantes que influenciam o desenvolvimento da 
atividade turística em terras brasileiras, a saber: os elementos naturais; os elementos culturais; as 
atividades econômicas/negócios e os eventos.

As expectativas em relação ao crescimento do turismo no Brasil são positivas, destacando 
entre as localidades brasileiras a cidade do Rio de Janeiro, em decorrência, entre outras coisas, 
pelas importantes transformações no seu espaço urbano, relacionadas às melhorias na mobilidade, 
na criação de novos objetos de caráter turístico, pelas ações de estetização urbana e pela realização 
de megaeventos e intensa exposição na mídia nacional e internacional. O desenvolvimento do 
turismo é almejado por diversas cidades e estados brasileiros, que incluem tal atividade no rol de 
ações prioritárias das políticas públicas locais, motivados pela busca dos efeitos multiplicadores 
positivos propiciados pelo turismo.

Conceituar política pública é uma tarefa hercúlea, pois há distintas definições, não havendo 
unanimidade em torno de um conceito. Tal circunstância, que não é propriamente negativa, 
não permite, portanto, consenso pleno entre os estudiosos sobre essa temática. No entanto, 
podemos pensar em determinados pontos que nos permite abordar o tema sem gerar maiores 
controvérsias. Para isso, destacamos as políticas públicas como ações do poder público, pautadas 
na institucionalidade, ou seja, amparadas legalmente por programas, projetos, planos, metas e 
orçamento, direcionadas ao atendimento das necessidades da sociedade (PEREIRA, 1999).

A importância do turismo como ferramenta de crescimento econômico, geração de renda 
e melhoria da qualidade de vida da população exige a construção de políticas públicas efetivas e 
comprometidas com o atendimento às necessidades da sociedade. A construção de uma política 
governamental direcionada para o setor do turismo deve ter caráter sustentável, norteada, não pelo 
imediatismo dos resultados, mas comprometida com a conservação da natureza, com a valorização 
da cultura, com a geração de riqueza e com a justiça social, a partir de uma visão transversal.

A transversalidade permite aprofundar a análise do turismo e adequar, positivamente, a 
construção de políticas públicas, a partir de diferentes perspectivas. Esse aprofundamento tende 
ser abastado e necessário, mas é essencial termos consciência de que, em geral, não há elaboração 
de políticas transversais e integradas, e sim políticas públicas fragmentadas e limitadas, constituída 
por programas isolados e pouco efetivos em prol do turismo e, consequentemente, da sociedade. 
Programas, projetos e planos relativos ao transporte e mobilidade urbana, educação, saúde, cultura 
e meio ambiente constituem, prioritariamente, as políticas públicas relativas ao turismo. No 
entanto, geralmente não se encontram integradas, limitando a repercussão positiva dessas ações. 
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Um exemplo relativo à ineficiência das políticas públicas em turismo são as questões 
relativas à segurança pública. O turista, sobretudo o estrangeiro, apresenta severas apreensões 
quando se encontra ausente do seu entorno habitual, pois desconhece o cotidiano local, referente 
a diversos fatores, entre esses os elementos relacionados à segurança. Tuan (2005) afirma que 
a sensação de insegurança ocorre comumente em ambientes estranhos e desorientadores, longe 
de seu território, dos objetos e figuras cotidianas que lhe dão apoio. A Organização Mundial de 
Turismo afirma que a segurança é um dos mais importantes fatores restritivos ao desenvolvimento 
do turismo. Tal afirmativa é atestada por pesquisas recentes que destacam a violência como 
importante fator limitante para a escolha de um destino (MACHADO, 2012).

O turista, ao se afastar temporariamente do seu entorno habitual, busca satisfação pessoal, 
por intermédio da alteridade propiciada pelo deslocamento e estada no destino escolhido, cuja 
definição ocorre por meio da percepção dos fatores motivadores que estimulam positivamente o 
deslocamento turístico. No entanto, também se considera os fatores limitantes que influenciam 
negativamente na escolha de uma localidade como destinação. Um fator limitante relevante e 
decisivo na escolha de um destino turístico é a segurança.

Determinados destinos apresentam graves problemas de segurança, relativos à violência 
urbana, riscos de desastres naturais de elevadas proporções, problemas severos de saúde pública, 
guerras, atentados terroristas, etc. Tais problemas podem vincular a localidade a uma imagem que 
cria o medo social, caracterizado como o temor construído socialmente e que afeta a coletividade, 
gerando nas pessoas uma sensação difusa de medo, e pressupõe uma habilidade de antecipação, 
que acontece comumente quando as pessoas estão fora do seu entorno habitual, temendo os 
possíveis riscos na qual estariam expostas. As localidades, que apresentam imagem relacionada 
à insegurança, estariam, então, impedidas de se estabelecerem como importantes destinações 
turísticas, motivadas pelo seu estereótipo vinculado a problemas de segurança?

As políticas públicas de segurança não se encontram devidamente integradas às políticas 
de turismo. Porém, não há como negar que existem grandes esforços nessa área, cujos resultados, 
no entanto, são limitados. A questão da segurança e do medo social tem ocupado pouco espaço 
nos estudos e reflexões relativos ao turismo e às políticas públicas no Brasil. A fim de contribuir 
com essa temática, pretendemos analisar e debater sobre a influência dos problemas relativos à 
segurança no desenvolvimento do turismo no país, sobretudo nos segmentos voltados à natureza 
e à cultura.
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Diálogo na gestão de políticas públicas e o estabelecimento de governança democrática

Luiz Felipe Freire Cozzolino
Guilherme Borges da Costa

Marisa Egrejas 

 O Brasil vive, desde a Constituição de 1988, um processo de descentralização na gestão 
pública com a criação e ampliação de espaços de participação social, como conselhos, fóruns, 
conferências e orçamentos participativos. A Carta Magna brasileira assegura, em ao menos trinta 
artigos, experiências de governança democrática. Os artigos 10, 18, 37, 74, 173, 187 e 231, por 
exemplo, preveem a participação dos cidadãos na gestão de políticas setoriais e na organização do 
território (TEIXEIRA, SOUZA, LIMA, 2012). 
 Contudo, o que as experiências descritas na literatura acadêmica apontam é que há ainda 
um longo caminho a percorrer na efetivação de tais espaços democráticos de gestão, seja em 
função da ausência de uma reengenharia institucional que dê conta do modelo descentralizado, seja 
em função de uma cultura política predominantemente pouco democrática (BAQUERO, 2012; 
COSTA, 2015; COZZOLINO, IRVING, 2006; COZZOLINO, et al. 2015; JACOBI, BARBI, 
2007)
 Soma-se a este cenário, um fenômeno contemporâneo que extrapola as fronteiras brasileiras 
e que é descrito por Alexandre Dorna, entre outros autores, como uma “crise política” com 
consequências psicopolíticas e sociais, como o desenvolvimento de um déficit comunicacional 
entre os cidadãos, um sentimento de frustração e desinteresse com a coisa pública, um aumento 
da tecnocratização dos processos políticos, o desenvolvimento de uma burocracia oligárquica e 
de um acentuado maquiavelismo, que levariam à perda de coesão social (DORNA, 2003, 2004; 
DORNA, COSTA, 2015).
 Considerando esse contexto, neste artigo abordaremos a questão do diálogo na gestão 
pública, enquanto alternativa no processo de construção de governança democrática.

A dimensão de governança democrática na esfera pública e a concepção de diálogo
Ao longo das últimas décadas, o termo governança (governance) tem sido frequentemente 

empregado em textos acadêmicos de inúmeras áreas de conhecimento, bem como figurado, com 
destaque, em documentos e orientações das agências de fomento ao desenvolvimento e em relatórios 
e projetos do terceiro setor. Segundo Weiss (2000), esse pode se referir a todas as diferentes formas 
nas quais as sociedades se organizam para que sejam conhecidas as demandas de seus membros, 
para definir o que será feito em relação às mesmas e como isso deve ocorrer. Desde o início dos 
anos 1990, o termo vem sendo empregado, com frequência crescente, na literatura sobre a gestão 
pública, sendo relacionado às tendências articuladas às necessidades e vantagens de se mobilizar 
conhecimentos e potencialidades da sociedade para a melhoria do desempenho da administração 
pública e para a democratização dos processos decisórios. Em tais experiências, que podem ser 
qualificadas como ampliadas e participativas (FREY, 2007), o sentido de espaço público inclui não 
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apenas os atores governamentais, mas compreende, também, o protagonismo de representações 
da sociedade civil e dos setores produtivos, cabendo ao Estado o papel de coordenar a atuação do 
conjunto de atores envolvidos (COZZOLINO e IRVING, 2015).

Para a presente reflexão, adotamos uma concepção democrático-participativa de governança 
para a esfera pública, a qual teria o mérito de estimular a organização da sociedade civil e de 
promover uma reorganização dos mecanismos de tomada de decisão, com a constituição de espaços 
públicos efetivos de interlocução com a sociedade, nos quais seriam possíveis a explicitação de 
conflitos e a negociação (FREY, 2007; SANTOS JUNIOR, et al., 2004; COZZOLINO; et al., 
2015).  A perspectiva adotada compreende três pressupostos centrais: (a) a ampliação do universo 
de atores que participam dos processos de tomadas de decisão, (b) a instituição de espaços formais 
de participação social dos processos de tomadas de decisão e (c) a garantia do direito à voz a todos 
os potencialmente impactados pelas decisões.
 O presente trabalho se articula a partir da concepção de diálogo, aqui entendida como 
um processo de escuta e expressão dos sujeitos em torno de um bem comum. Não se refere a um 
“monólogo alternado” que visa apenas convencer o outro, mas, sobretudo, uma construção coletiva, 
em que cada parte escuta a si e ao outro, transformando-se ou reafirmando-se (COSTA, 2015). 
Essa percepção sobre o diálogo recebe influências de Paulo Freire (1970, 1983), Benjamin Barber 
(1997) e Philippe Breton (2006), autores que, embora distantes no tempo e espaço, compartilham 
inquietações sobre a importância dos processos comunicativos políticos para o fortalecimento da 
democracia. Em nosso entendimento, a concepção de diálogo pode se integrar como dinâmica 
central em processos de construção de governança democrática. 
 Para compreender o papel do diálogo na gestão de políticas públicas setoriais, objetivo 
deste texto, apresentaremos dois casos: um relacionado à gestão de Unidades de Conservação 
(UC), e o outro relacionado à aplicação da metodologia de roteirização dialogal, na construção de 
roteiros turísticos em sítios históricos. O primeiro se refere ao processo de criação de uma página 
na Internet para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca (MoNa Pão de 
Açúcar), UC carioca, e o segundo se refere à experiência de construção de roteiros turísticos para 
os sítios históricos do Campo de Santana, do Morro da Conceição e para os fortes e fortalezas 
cariocas. 

O caso do MoNa Pão de Açúcar
 Desde agosto de 2014, o conselho gestor do MoNa Pão de Açúcar mantém uma Câmara 
Técnica de Comunicação, com o objetivo de desenvolver (e manter) uma página do conselho na 
Internet, com informações sobre o colegiado e a área protegida. Para a realização dessa tarefa, 
foi realizada uma Oficina de Comunicação, com orientações metodológicas da Pesquisa Ação-
Participante (MONTERO, 2006). O objetivo foi desenvolver uma ação junto aos conselheiros, 
pautada pela noção de diálogo político, para a resolução de uma tarefa em conjunto (criação da 
página do MoNa), a fim de assegurar o intercâmbio entre os diferentes atores e seus diferentes 
níveis de discussão, intervenção e decisão.
 A análise dos dados apontou que os conselheiros mobilizados na Oficina de Comunicação 
passaram de uma participação que se restringia ao nível informacional a uma participação ativa 
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e cooperada (PERUZZO, 1998). O estímulo ao diálogo cumpriu papel central na criação de 
vínculos entre os membros da Câmara Técnica, gerando, ainda que temporariamente, um processo 
identitário coletivo e de pertencimento. Ao se reconhecerem enquanto grupo, sustentado por 
uma relação simétrica de diálogo, os participantes assumiram também a agenda do coletivo e 
atuaram na proposição, planejamento e execução das ações, terminando por executar a tarefa 
por eles delimitada, com a publicação da página do MoNa Pão de Açúcar na Internet (www.
monapaodeacucar.com). 
 Além disso, foi possível identificar que o processo de ação coletiva, pautado pelo diálogo 
entre os atores envolvidos, cumpriu também um papel transformador sobre a própria realidade de 
quem participa e sobre o todo. O diálogo atuou na ressignificação da relação do si com o outro, 
estimulando à compreensão e a ação cooperada. Os atores reconheceram que não se tratava de 
uma mudança simples (sair da participação informacional e passiva, em direção à ação coletiva e 
cooperada), porém avaliaram, ao final da oficina, que os resultados alcançados eram mais sólidos, 
pois estavam compactuados por todos os envolvidos.

Construção de roteiros em diálogo com os habitantes – moradores, trabalhadores ou 
frequentadores – de sítios de interesse turístico.

O projeto que ilustra este estudo – Janelas Abertas para a República – é o terceiro de 
uma série de três e vem sendo desenvolvido desde 2014, pelo Laboratório de Tecnologia e 
Desenvolvimento Social (LTDS) em parceria com a Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural 
do Exército (DPHCEx), com encerramento previsto para 2017. Nesta versão, o projeto tem como 
campos de estudo a Casa Histórica de Deodoro (CHD) e o Campo de Santana, situados no Centro 
do Rio de Janeiro. 

Em comum, os três projetos tiveram a utilização de uma metodologia própria, batizada 
de Roteirização Dialogal. Cada um se revelou como um desafio diferente, visto que no primeiro, 
os diálogos foram travados principalmente com moradores locais e trabalhadores26, no segundo, 
basicamente com o Exército e militares27, e nesta terceira versão, vem travando diálogos com 
instituições públicas e privadas variadas do entorno do Campo de Santana.

A Roteirização Dialogal surge como uma metodologia sistematizada de construção de 
roteiros a partir do primeiro projeto, quando se observou que as qualidades atrativas intrínsecas 
ao lugar poderiam se ressentir pela circulação de visitantes. Mostrou-se necessário, na ocasião, 
criar instrumentos que possibilitassem ouvir os habitantes em seus desejos e expectativas quanto à 
atividade turística no lugar. Ao ouvi-los, de fato e com a devida atenção, os laços de relacionamento 
foram sendo criados, de maneira que, compartilhar os benefícios que por ventura fossem gerados, 
passou a integrar também os objetivos do projeto, como um compromisso ético com o sítio. Da 
mesma forma, garantir que os bens patrimoniais significativos para os moradores, trabalhadores 
e frequentadores do sítio não sofressem danos com a visitação e fosse estimulada a preservação e 
a interpretação coerente com os valores do sítio, passou a ser um comprometimento da equipe de 
pesquisadores e guias de turismo participantes do projeto. 

26  Para mais informações sobre este projeto: Egrejas, Botelho, Bartholo (2013); Egrejas, Bursztyn, Bartholo 
(2013); e Botelho, Egrejas, Bartholo (2013).
27  Para mais informações: Egrejas, Fratucci, Bartholo (2014); e Egrejas, Paz, Bartholo (2015).
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O projeto Janelas Abertas para a República teve como objetivo a valorização do patrimônio, 
em particular a Casa Histórica de Deodoro (CHD), por acreditar que moradores e turistas poderiam 
ter uma maior aproximação com a história e a cultura da cidade posta em cena por estes sítios, 
reforçando o conhecimento e seus sentimentos de pertencimento. Em consequência, estimulasse 
cariocas e visitantes a contribuirem com ações de preservação e conservação de bens patrimoniais, 
dentro da filosofia do conhecer para amar e proteger. 

Desde seu início, havia uma predisposição no projeto para a construção de redes de 
parceiros locais que conectassem pessoas e instituições e fomentassem a interlocução, de maneira 
que as propostas finais se originassem dos diálogos e das interferências entre as partes. As 
estratégias de aproximação às instituições do entorno foram traçadas em parceria com o Gestor da 
CHD, visando criar sinergias, potencializar as ações, economizar esforços, mas principalmente, 
para respaldar e estimular a liderança local. As instituições foram mapeadas e inseridas em um 
cronograma de ações. Coube ao Gestor da CHD à responsabilidade pela manutenção da rede 
interinstitucional, que, além de instituições formais, agregou iniciativas em fase de consolidação e 
projetos locais; e essa variedade refletiu mais integralmente o sítio.

A existência da Rede facilitou a tarefa de participação de seus membros no levantamento 
do inventário turístico. As informações fornecidas revelaram um rico e diversificado panorama 
de narrativas e histórias, lugares, serviços e manifestações culturais que reatualizaram a memória 
simbólica de pertencimento, favorecendo a resistência aos riscos do esquecimento. Cabe ressaltar 
que aquele sítio vinha sendo reconhecido como lugar inóspito e perigoso, fruto de longo tempo 
de abandono pelos órgãos administrativos. O projeto contribuiu com um conjunto de iniciativas 
de novas gestões locais para sua ressignificação, principalmente por estimular o passeio com 
finalidade de lazer, contemplação, conhecimento histórico e vivência turística.

A Rede foi igualmente fundamental na criação dos roteiros turísticos, tanto na formulação 
das propostas de itens, como na articulação temática entre as atividades externas (do projeto) e 
as internas (das instituições). Os roteiros foram ofertados aos visitantes conduzidos por guias 
de turismo recém-formados, que se empenharam na interpretação das histórias, proporcionando 
experiências a moradores e turistas nesta região da cidade. 

Algumas Considerações
 Diante destes casos expostos, pode-se reafirmar que o diálogo cumpre importante papel 
para assegurar a governança democrática na gestão de políticas públicas e na relação dos atores 
locais com interlocutores de gestão pública. 
 Com relação às três dimensões, apontadas como centrais aos processos de construção 
de governança democrática, cabe ressaltar que os processos de diálogo estabelecidos foram 
fundamentais para a ampliação do universo de atores envolvidos e para a integração de suas ações 
no processo. 

Como visto, a metodologia de roteirização dialogal tem como diferencial subverter a 
prática usual da criação de roteiros, desenhados em gabinete pelas agências operadoras turísticas, 
uma vez que considera a opinião e a orientação dos moradores locais no traçado dos percursos 
turísticos. O método consiste em incentivar a participação e o diálogo entre técnicos e habitantes, 
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procurando conjugar as vontades e desejos desses com as limitações determinadas pela técnica. 
Reconhece-se, entretanto, que criar roteiros apoiados em diálogos não é simples. A tarefa 

de coordenar grande número de pessoas e seus desejos, além de ordenar o enorme número de 
variáveis técnicas necessárias à sua consecução a torna difícil e onerosa, principalmente, quando 
se pretende que seja organizada de maneira dinâmica e reatualizada a cada encontro. 
 Ainda assim, justificam-se os esforços pela possibilidade de desenvolvimento local, 
inovação nos serviços oferecidos, e da qualidade da relação criada entre os visitantes e visitados, 
implicando-os em ações e atitudes sociais de preservação patrimonial e cuidados ambientais.

No caso do MoNa Pão de Açúcar, o Conselho Gestor desta UC e a sua Câmara Técnica 
de Comunicação funcionaram como espaços formais de discussão e de legitimação das decisões 
tomadas. A existência do Conselho funciona, assim, como garantia do livre direito à voz. 
 Em vista do exposto, nosso entendimento é que a concepção de construção dialogal 
representa uma alternativa metodológica importante para a efetivação de processos inclusivos 
na gestão de políticas públicas, contribuindo também para a construção de governança de cunho 
democrático.
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Turismo e cultura como vetores de desenvolvimento territorial de base conservacionista

Jannyne Lima de Meira Barbosa
Luís Tadeu Assad

Marcela Pimenta Campos Coutinho
Patrícia Reis Pereira

Turismo, natureza e cultura estão totalmente interligados e são interdependentes. Os 
atrativos turísticos são estruturados a partir de recursos naturais e dos patrimônios históricos 
culturais. O turismo, pensado e construído como vetor ou ferramenta de desenvolvimento 
sustentável, pode ser um importante instrumento de resgate e valorização da cultura local, bem 
como a conscientização dos visitantes para as necessidades de conservação do patrimônio material 
e imaterial, da paisagem natural e do meio ambiente saudável.

Diante do cenário socioambiental e cultural que vivemos no Brasil e de acordo com o 
ranking de competitividade turística do Fórum Econômico Mundial de 2015, o país é o 28º mais 
competitivo em turismo do mundo, sendo ainda líder em recursos naturais e em número de espécies 
conhecidas (BLANKE, 2015). Para tanto, é fundamental traçar estratégias de desenvolvimento 
territorial com base conservacionista. Cultura, tradições e anseios locais devem ser valorizados e 
somados a esses ambientes singulares. No entanto, para promoção e desenvolvimento dos mesmos, 
o turismo se torna uma ferramenta de valorização, conscientização e conservação dos recursos 
naturais. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo é reconhecidamente 
um importante setor capaz de gerar divisas, oportunidades de trabalho e renda, e de contribuir 
para a redução das desigualdades regionais e sociais (OMT, 2013). Considerando a quantidade 
de setores econômicos que impactam direta ou indiretamente no seu desenvolvimento, o turismo 
é responsável não somente pela geração de divisas, mas também por abrir novas perspectivas de 
desenvolvimento econômico, cultural e social.

Segundo Cooper (2007), as organizações internacionais apoiam o turismo por sua 
contribuição pelos benefícios do contato entre diferentes povos e culturas, possibilitando a 
diminuição da pobreza e das desigualdades. Contudo, para proporcionar todos esses aspectos 
positivos, o turismo deve ser planejado e dinamizado de forma responsável e integrado às 
estratégias de promoção de desenvolvimento local inclusivas e sistêmicas. Todas as ações, desde 
o planejamento até a sua promoção e gestão, devem buscar: a) a integração da sociedade local 
no processo de construção e dinamização; b) o fortalecimento de estratégias de governança e o 
diálogo social; c) o empoderamento de grupos produtivos locais e a valorização das ações de base 
comunitária e de pequena escala; d) a integração com outras políticas e ações de desenvolvimento do 
território, baseados em vocações locais; e e) a observação dos limites, fragilidades e potencialidades 
do território.

Por outro lado, é importante destacar os diversos riscos e mazelas atuais e históricos 
do turismo, relacionados com: a) a deturpação da imagem local: de violência, insegurança 
e práticas insustentáveis de turismo, como o turismo sexual e de apropriação; b) conflitos e 
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mazelas: prostituição infanto-juvenil, aumento do tráfico de drogas e da violência, poluição, 
conflitos socioambientais, ocupação desordenada, etc.; c) concentração de renda: canalização dos 
benefícios econômicos os quais, normalmente, os moradores locais não os usufruem devidamente 
(KRIPPENDORF, 2000); d) sobrecarga de serviços básicos e estruturas e equipamentos públicos, e 
mudanças de dinâmicas locais; e) comprometimento de ativos ambientais e culturais locais (Áreas 
de Preservação Ambiental e Patrimônio Histórico Cultural); entre outros. 

Segundo Netto (2010), em decorrência de sua popularização, o turismo vem exercendo 
maior pressão sobre os ambientes naturais e culturais, e as visitações aos ecossistemas naturais, 
a partir dos séculos XIX e XX, começam a estabelecer uma condição inversamente proporcional 
entre demanda turística e conservação da natureza. Entre as estratégias para se alcançar o sucesso 
nas ações de desenvolvimento territorial de base conservacionista, têm-se as áreas protegidas, que 
são instrumentos de gestão territorial onde o seu polígono deve estar associado à sua vocação local. 
Essas áreas protegidas, muito conhecida no Brasil como Unidades de Conservação, não podem se 
tornar inviabilizadores do desenvolvimento, mas devem, sim, fortalecer ações de valorização do 
ambiental natural, cultural e das comunidades tradicionais. 

Neste contexto, é importante se ter em mente que o turismo não pode ser visto como uma 
panaceia, tampouco pode ser considerado, em uma visão egossistêmica e ingênua, a força motriz 
única de um processo de desenvolvimento local que se deseja sustentável. A partir destas questões, 
surgem ainda outras questões e desafios relacionados com os diversos olhares sobre o turismo e o 
território (figura 1):

Figura 1: Foto de uma ilustração urbana no bairro de Getsemani ao lado do Centro de Cartagena de Índias – Colômbia. 
Retirado durante missão de reconhecimento com representantes de turismo cultural do Bairro do Candeal – Salvador/
BA (IABS/AECID/IBERTUR em dezembro de 2014). Fonte: Acervo IABS.
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O turismo não é necessariamente desejável em todas as localidades! (OMT, 1993)
•	 Existem recursos adequados para desenvolver o turismo de forma sustentável?
•	 O turismo pode contribuir para atingir objetivos de desenvolvimento local?
•	 Quais são os possíveis impactos negativos do turismo nos ativos culturais e ambientais 

locais?
•	 Como a população local pode se beneficiar com o advento e dinamização do turismo?
•	 Como a população local enxerga as possibilidades de inserção na atividade?
•	 “Qual o modelo de turismo queremos”?

O turismo não é necessariamente viável em todas as localidades!
•	 O que busca o olhar do visitante?
•	 O que valoriza a sua visita?
•	 O que o lugar tem a lhe oferecer?
•	 Qual a qualidade dos serviços e produtos oferecidos?
•	 O que a comunidade quer e pode mostrar? 
•	 “O que podemos oferecer”?

Partindo do princípio que para o desenvolvimento local de forma sustentável é 
fundamental associar diversas ações, se faz necessário executar mecanismos de valorização das 
comunidades locais, da difusão do conhecimento, do uso sustentável dos recursos naturais, da 
recuperação e valorização da geodiversidade. Dentre as premissas básicas do turismo sustentável 
em relação à natureza e à cultura, citamos: a) conhecer e respeitar a Legislação vigente; b) garantir 
os direitos das populações locais; c) gerar oportunidades e alternativas às populações locais; d) 
conservar o ambiente natural e a sua biodiversidade; e) respeitar e valorizar o patrimônio cultural 
e valores locais; f) estimular o desenvolvimento social e econômico dos destinos turísticos; g) 
garantir a qualidade dos produtos, processos e atitudes; e h) estabelecer o planejamento e a gestão 
participativos e responsáveis.

Nesse contexto, o turismo de base comunitária ganha espaço, pois visa atender essa nova 
demanda turística, estimulando novas formas de desenvolvimento da prática turística, pautadas 
no planejamento participativo por intermédio das comunidades locais. Para Burstyn (2005, p. 66), 
o turismo de base comunitária pode ser definido “como uma modalidade do turismo sustentável 
cujo foco principal está no bem-estar e na geração de benefícios para a comunidade receptora”. 
Soma-se a isso o fato de que o patrimônio e a cultura gastronômica de uma localidade é um 
grande atrativo turístico. Assim, a gastronomia local pode ser um diferencial de um destino, capaz 
inclusive de atrair fluxo turístico. 

Diante do exposto, destaca-se que, em determinados destinos, podem existir práticas 
de turismo, que mesmo de maneira isolada, conseguem inserir um conjunto de atores de uma 
determinada cadeia produtiva na atividade turística e gerar benefícios a estes atores. Nesse 
caso, há uma prática de inserção produtiva na cadeia do turismo (ASSAD, PIMENTA e SETTE, 
2014). A inserção produtiva é um conceito que está diretamente relacionado a estratégias de 
desenvolvimento local, sustentabilidade, inclusão social e economia solidária. Tal conceito vem 
sendo, frequentemente, adotado para superação da pobreza no Brasil, bem como viabilizar novas 
fontes de renda e desenvolvimento local.
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O turismo é um setor que pode contribuir de maneira efetiva com a inserção produtiva em 
diversos âmbitos, dada a sua natureza dinâmica e a quantidade de setores que envolvem. Assim, 
promover a inclusão das comunidades locais no desenvolvimento da atividade turística pode, não 
só contribuir com a dinamização socioeconômica, mas também com a melhoria da experiência 
turística – uma vez que possibilita o contato com aspectos culturais autênticos e genuínos, cada 
vez mais valorizados pelo turista atual.

As atividades produtivas podem, portanto, promover e agregar valor a atividade turística. 
Segundo o Ministério do Turismo do Brasil et al. (2011), qualquer produção artesanal, industrial 
ou agropecuária que detenha atributos naturais e/ou culturais de uma determinada localidade ou 
região é capaz de agregar valor ao produto turístico, enriquecendo a experiência do turista. Nesse 
contexto, é interessante destacar que novas tendências vêm caracterizando uma “ressignificação” 
do turismo, com uma mudança no perfil dos turistas, como ressalta Irving (2009, p. 109):

[...] conectados (os turistas) progressivamente com os temas da responsabilidade 
social e ambiental, o que passou a influenciar operadoras e agências internacionais, 
que, por sua vez, buscaram dar maior visibilidade a destinos turísticos menos 
convencionais, mas capazes de viabilizar novas experiências e descobertas para 
um “cidadão global”, em busca de oportunidades de vivências e aprendizagens, 
para além do “cardápio” de opções disponíveis. 

Percebe-se que, a demanda turística atual se encontra cada vez mais exigente, procurando 
lugares verdadeiros e autênticos que combinem, de um lado, um intercâmbio cultural profundo e, 
de outro, a harmonia com a natureza e a memória dos lugares visitados (ZAOUAL, 2009).

Para se alcançar o turismo sustentável, com a valorização dos patrimônios históricos 
culturais e naturais, é fundamental a integração de ações entre as pesquisas desenvolvidas em 
Instituições de Ensino Superior, as políticas públicas e as práticas de gestão. Tendo a diversidade 
de temas, que apesar da aproximação conceitual em áreas vulneráveis, inicialmente terem suas 
problemáticas individuais, a integração desses podem gerar oportunidades, inclusive a consequente 
transformação do tema a ser pesquisado.

Diante das dificuldades de construção de um trabalho integrado entre o poder público 
e o meio acadêmico, assim como a pouca capacidade de execução da gestão pública, percebe-
se a importância de se trabalhar elementos estratégicos de formação de capital humano e social. 
Faz-se necessário princípios e práticas de cooperação e negociação coletiva, que garantam a base 
necessária para um trabalho de construção e implementação de um modelo de governança que 
possa exercer o protagonismo fundamental para o desenvolvimento permanente de diálogo entre 
a academia e a gestão pública.

Para tanto, essas discussões devem ser ampliadas e difundidas em diversos meios, para 
que sejam, de fato, apropriadas pela sociedade civil e pelo poder público. O valor do conhecimento 
é a oportunidade de oferecer as comunidades um trabalho de intervenção e ao mesmo tempo de 
governança, provendo essa comunidade de um serviço integrado. 

Dar voz a esse processo de transformação com o registro de metodologias implementadas 
e replicação de conhecimento para outros segmentos da sociedade, se transforma em um instrumento 
para o poder público desempenhar seu planejamento em áreas de intervenção com características 
semelhantes.
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PARTE II: REFLEXÕES COMPLEMENTARES



Turismo, natureza, cultura: uma breve nota e algumas perguntas

Serge Bahuchet

Nunca trabalhei com turismo. Meu objeto de estudo é a etnoecologia, ou seja, as relações 
entre as sociedades humanas e o seu ambiente, os conhecimentos e as experiências no mundo na 
floresta tropical. No entanto, durante as minhas pesquisas, deparei-me com várias operações de 
turismo, o que me levou a refletir sobre o tema e levantar algumas indagações a respeito.

A valorização do turismo entre os pigmeus da África Central
Quando comecei a trabalhar com os pigmeus Aka na República Centro-Africana (RCA), 

em 1972, deparei-me com um relatório para o desenvolvimento do país, o Plano de Valorização do 
Território (1968), no qual uma lista relativa ao potencial turístico da área me chocou profundamente. 
No mesmo plano havia um grupo humano, os caçadores-coletores nômades e a rica fauna da selva, 
entre búfalos e elefantes, conforme ilustra o texto que se segue: 

Potencial turístico da RCA: A RCA abriga um vasto território com vários locais 
de interesse: - as quedas de Boali, Lancrenon, Kembé, etc. - Algumas regiões: 
a floresta e as Babingas, as margens do Oubangui, montanhas, como a Djebel 
Mella. - Por último, mas não menos importante, a presença de uma grande e 
variada fauna no Nordeste e no Leste do país.

No entanto, mesmo que não tenha um efeito real sobre o desenvolvimento do turismo 
em um país jovem (independente desde 1960), muito pobre e muito desorganizado, essa confusão 
entre a floresta, sua vida selvagem e seus habitantes nômades tende a se ampliar. À medida que vão 
sendo criadas as áreas protegidas na floresta, veremos cartazes promocionais para a conservação 
da área, nas quais estão as mesmas imagens de montagem: pigmeus, gorilas e elefantes. Mas o 
sentido da mensagem nunca é explícito: Se buscaria, nesse caso, se proteger todos os animais 
selvagens, incluindo os seres humanos? Tratar-se-ia de envolver no processo de conservação os 
povos indígenas, valorizando seus conhecimentos (sonhar não é proibido)? Mas é muito provável 
que a campanha contra a caça e o comércio de carne de animais selvagens, mostre, em vez disso, 
imagens dos Pigmeus Caçadores, o que sugere exatamente o inverso. Importante enfatizar também 
que, atualmente, ocorre uma verdadeira ampliação desse tipo de intervenção, com excursões 
organizadas para a floresta, que oferecem “uma reunião com os Pigmeus”, na República Centro 
Africana, no Congo, nos Camarões... 

Em 2008, a inscrição na Lista do Patrimônio Imaterial da UNESCO dos “cantos 
polifônicos dos Pigmeus Aka da Centro-Africa”, teve como resultado direto sua condição sob tutela, 
por agentes do Ministério da Cultura que, por sua vez, impedem a movimentação de estrangeiros 
na região, sem acompanhamento de um funcionário deste Ministério.  
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A recusa local do turismo na Guiana
Em 1992, durante a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, o governo francês anunciou 

a proposta da criação de um parque nacional na floresta amazônica, na Guiana Francesa. Esse 
projeto, desde o início, enfrentou fortes hostilidades locais, em parte decorrentes das necessidades 
conflitantes de várias comunidades da Guiana. Os eleitos (Crioulos) não admitiam que o Estado 
determinasse que o território do departamento de quase a metade de sua área fosse colocada sob 
o controle do Estado Central e não mais da região, privando-a da possibilidade de se desenvolver 
economicamente. Eles exigiam, assim, que lhes fossem garantidos a possibilidade de desenvolver 
ali pelo menos o turismo. As comunidades ameríndias e marrons que, por sua vez, vivem no limite 
da área envolvida, receiam perder o acesso aos recursos florestais dos quais vivem, bem como o 
acesso a vários de seus setores.  Além disso, eles se recusam, categoricamente, a se tornar o alvo 
de visitas turísticas, contrariando a vontade dos políticos da região costeira do país.

O turismo, portanto, está se tornando uma barreira permanente à criação do Parque 
Nacional da Amazônia. Assim, o projeto acabou bloqueado de forma muito rápida, provocando a 
lentidão das negociações. Projetos e contraprojetos com esse objetivo se sucederam ao longo dos 
anos e o Parque Amazônico da Guiana só foi, formalmente, criado em 2007, não sem mudanças 
na legislação francesa, com um recorte sutil que excluiu as áreas utilizadas pelas comunidades 
aborígenes da superfície protegida. 

Quando estávamos à frente do programa europeu O futuro dos Povos das Florestas 
Tropicais (Avenir des peuples des forêts tropicales - APFT), estudamos a questão do turismo em 
direção às florestas equatoriais e fizemos várias investigações a respeito, principalmente sobre o 
que poderia ser oferecido com esse objetivo, e sobre as expectativas do público local. Na ocasião, 
pudemos perceber inúmeras contradições reais e detectar uma forte ambiguidade, mesmo a partir 
de alguns termos utilizados, de forma recorrente, nos documentos oficiais: ecoturismo, turismo da 
natureza, turismo alternativo. Os clientes desse processo querem visitar áreas naturais, observar 
espécies raras, mas eles também procuram a aventura, a natureza e a autenticidade. Encontramos, 
assim, uma demanda contraditória: por um lado, eles querem visitar aldeias, cuja autenticidade 
seja comprovada, mas rejeitam essas mesmas aldeias se elas forem muito modificadas pelo próprio 
turismo. Observa-se ainda, neste processo, uma nítida confusão, uma perda de foco, a partir de 
uma mudança sutil do “ecoturismo” para o “etno-turismo” (conforme o relatório APFT, de Maret 
e Bouly de Lesdain, 2000). 

Nesse sentido, complementamos esta discussão com uma frase do cantor camaronês 
Francis Bebey, extraído de sua canção “Os turistas”: “nós gostamos deles, gostamos deles / quando 
eles estão aqui, ficamos satisfeitos / quando eles vão embora, ficamos felizes”! 

Poderia também continuar esse relato com duas experiências pessoais vividas no Peru, 
como turista. 

Uma experiência positiva do turismo comunitário no lago Titicaca (Peru)
No lago Titicaca, circuitos turísticos são oferecidos em três etapas. Partindo de Puno, 

de barco, o nosso circuito começou com as ilhas flutuantes de Uros, construídas com totora 
(cana). Os habitantes dessas plataformas (aliás, será mesmo que eles vivem ali noite e dia?) em 
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princípio vivem da pesca. Mas, na realidade, a sua atividade diária consiste em ver passar as 
diversas embarcações, cujos passageiros irão permanecer menos de uma hora diante das suas 
cabanas. Em seguida, voltamos para o barco que nos levou para a ilha de Amantani, a duas ou 
três horas de distância. Chegamos lá para passar a noite com os moradores locais e caminhar 
na ilha. Essa representa uma interessante partilha comunitária, do recurso “turista”. Com efeito, 
aquela comunidade de 4.000 habitantes, de idioma quéchua, se divide em dois segmentos, que se 
distinguem pelos trajes de cores diferentes. Todos os dias, a metade deles acolhe os visitantes que 
são distribuídos entre as casas, e lhes oferecem o jantar e o café da manhã. À noite é organizada, na 
casa comunitária, uma “festa típica”, com danças, trajes típicos e música. No dia seguinte, o grupo 
de turistas embarca novamente, para voltar a Puno, com uma parada na ilha de Taquile, onde se 
pode admirar a paisagem natural, visitar os locais de venda de artesanato (tecelagem, cerâmica) e 
fazer refeições, no restaurante local.

Esta parece uma iniciativa bastante convincente de turismo rural, com uma organização 
comunitária real em Amantani. No entanto, é mais duvidosa no que diz respeito a Los Uros, sendo 
que a organização de Taquile, é claramente organizada por operadores privados. 

Uma “encenação” turística no Amazonas
Cumaceba Lodge, situada à uma hora de barco, a nordeste de Iquitos no Amazonas, é 

visitada após um percurso que inclui uma parada longa e agradável no rio, onde pode-se observar 
os pescadores trabalhando, pode-se nadar e, quem sabe, ver o raro golfinho de água doce (o que não 
foi o nosso caso). O programa de dois dias oferece um passeio de imersão na floresta, uma visita 
a uma estação onde são recolhidos vários animais semidomesticados, araras, macacos, jibóias, 
preguiças e outros, e, finalmente, uma visita a uma “aldeia” Yagua, que fica a 30 minutos a pé do 
Lodge. 

Nessa experiência, os visitantes são recebidos em uma pequena praça cercada por barracas, 
onde os indígenas oferecem à venda as suas obras de artesanato, colares, tranças, arcos e flechas, 
etc. Após algum tempo, para que nos deixassem olhar e escolher algumas peças de artesanato, 
fomos convidados a nos sentar em bancos, em torno de uma pequena arena. Nesse momento, 
começou uma pequena pantomima, realizada por alguns homens em trajes de cerimônia, dançando 
com chocalhos e, em seguida mostrando o tiro com zarabatana, ocasião em que os hóspedes que o 
desejassem, eram convidados a participar da experiência. Após essa apresentação, fomos levados 
de volta ao Lodge para jantar. 

No entanto, nunca pudemos penetrar na própria aldeia, que se situa para além da área 
turística, e os Yagua nos mostraram apenas o que eles queriam, sem que fosse invadida a sua 
privacidade. Vivenciamos nesse caso, a resposta àquilo que os Ameríndios da Guiana temiam: os 
turistas devem ser mantidos em lugares que não constituem áreas da vida cotidiana das comunidades 
indígenas.

Turismo e biodiversidade: As recomendações da Convenção da Diversidade Biológica.
Uma última linha de reflexão se dirige à posição da Convenção da Diversidade Biológica 

(CDB) sobre este tema. Os diversos grupos de trabalho nos planos científico e técnico e as 
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Conferências das Partes (COPs) da CDB têm reconhecido o caráter dual e ambíguo do turismo. 
Por um lado, uma força global que se amplia e se torna tendência econômica inevitável. Mas 
será que poderíamos pagar o custo da conservação da biodiversidade com as receitas do turismo? 
Turismo esse que será, ao mesmo tempo, uma fonte de ameaças para a própria biodiversidade, se o 
turismo de massa liderar o processo em detrimento do ecoturismo seletivo. Esse reconhecimento é 
enfatizado no preâmbulo do documento de 2001, intitulado Biodiversidade e Turismo: Elaboração 
de Diretrizes para o Turismo Sustentável em Ecossistemas Vulneráveis. Nesse documento, 
menciona-se que “o crescimento rápido e muitas vezes descontrolado do turismo, mesmo que 
contribua para o crescimento econômico, tem também um impacto significativo sobre o meio 
ambiente e as culturas tradicionais”.

Esse documento preliminar procura encorajar os Estados a promover o turismo sustentável, 
do ponto de vista da conservação da biodiversidade, isto é, sem prejudicar a conservação dos 
denominados ecossistemas “frágeis”. Nesse documento, as comunidades indígenas e locais são 
mencionadas, principalmente, como habitantes das áreas a serem protegidas, sendo recomendado 
que elas sejam informadas, como também as autoridades locais, quando de um projeto de 
desenvolvimento do turismo, aplicando-se, nesse caso, o princípio de “autorização prévia com 
conhecimento de causa” (PIC, Prior Informed Consent), da mesma forma como para qualquer ação 
relativa à biodiversidade. Recomenda-se também envolver e consultar as comunidades indígenas 
e locais quanto ao monitoramento dos impactos negativos à biodiversidade. Essa abordagem é 
totalmente coerente com os demais artigos da Convenção. Articula-se também com as Diretrizes 
Akwé: Kon sobre a necessidade de “realização de estudos sobre os impactos culturais, ambientais e 
sociais dos projetos de desenvolvimento (...)”, definidas em 2004, que devem ser aplicadas a todos 
os projetos em áreas de relevante importância para a conservação da biodiversidade, inclusive 
aqueles dirigidos ao desenvolvimento do turismo. 

Finalmente, o secretariado da Convenção, em 2007, publicou um manual operacional 
para a implementação de projetos de turismo nestas áreas, intitulado: Gerenciamento do turismo 
e da biodiversidade: manual do usuário sobre as diretrizes da CDB sobre a Biodiversidade e o 
desenvolvimento do turismo. Os princípios e o acautelamento proposto são dirigidos às comunidades 
indígenas e locais como partes interessadas (stakeholders), bem como aos vários segmentos da 
sociedade civil. Recomenda-se, envolvê-los no processo como “partes interessadas” e não como 
alvo ou “vítima” de tais projetos. No entanto, o papel potencial que as comunidades indígenas e 
locais podem desempenhar nos programas de turismo não está diretamente abordado. Objeto das 
visitas? Acompanhantes ou guias turísticos? Organizadores das infraestruturas de acolhimento? Se 
for o caso, como assegurar a distribuição dos benefícios financeiros? 

Outrossim, vale pensar aqui no possível impacto do turismo na valorização do 
patrimônio cultural local, nas medidas a serem tomadas, quanto à questão do artesanato (quais as 
consequências sobre os recursos naturais?), do patrimônio culinário, cultural e musical (existe o 
risco de encenação e folclorização destinadas a agradar aos supostos gostos dos estrangeiros?) ou, 
por exemplo, na introdução de práticas para uma melhor compreensão das técnicas agrícolas locais 
e da conservação da agrobiodiversidade.

Estas são algumas das indagações que poderiam ser abordadas para que se possa discutir 
o desenvolvimento do turismo na articulação entre natureza e cultura.
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Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – 
Rio de Janeiro: perspectivas e aprendizados

Valéria Maria de Souza Lima

Do ponto de vista da funcionalidade do sistema turístico de Beni (2008), as intervenções 
públicas cooperam notadamente para a geração de interferências positivas e negativas de 
significativa relevância no processo, como discute Cunha (2001). Nesse aspecto, Solha (2005) 
identifica que as pesquisas no Brasil se concentram, principalmente, na esfera nacional, havendo, 
assim, fértil campo de debate no âmbito dos estados federados.

A participação como gestora em programas nacionais coordenados pelo Ministério do 
Turismo (MTur) e acolhidos pelo Estado do Rio de Janeiro nos leva, desse modo, a refletir sobre 
esses esforços, tendo como ponto focal o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – 
PRODETUR/Rio de Janeiro, não só pelo conjunto de investimentos que o mesmo envolve, mas 
também pela necessária conexão entre diversas áreas de conhecimento que provoca, a título de 
garantir bons resultados ao setor.

Desde propostas anteriores, como o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, 
de 1993 a 2003, e o Programa de Regionalização do Turismo: Roteiros do Brasil, a partir de 
2003, assim como no caso do PRODETUR RJ, são a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) 
e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) os órgãos responsáveis pela 
concepção de estratégias e execução das políticas públicas, no território fluminense.    

Contudo, o PRODETUR RJ trouxe novidades e desafios ao poder público estadual, 
a exemplo de ser um programa de governo, contratado com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), para dar vida a projetos que pretendem uma conexção entre os esforços 
de obras infraestruturais e ações que levem em conta a cultura e a natureza, em suas interfaces com 
o turismo. 

Por outro lado, nunca houve uma linha de investimentos de tal monta dirigidos ao turismo 
no estado do Rio de Janeiro – US$ 187 milhões, dos quais 40% representam contrapartida do 
estado. 

Diferentemente do Nordeste, região que está inserida no programa desde 1994 (SOUZA, 
2013), o estado do Rio de Janeiro iniciou as negociações para o PRODETUR RJ apenas em 2008, 
com a intermediação do MTur, sendo a contratação do projeto finalizada apenas em 2011. A área 
de abrangência do programa contempla vinte e três municípios que distam em até 250 km ou 3 
horas de distância da capital, estando esta incluída no processo. 

A SETUR é o órgão mutuário do programa, havendo em sua execução, a participação das 
Secretarias de Estado de Obras, Cultura e Ambiente (ERJ, 2011). O PRODETUR RJ organiza-se a 
partir de uma unidade de coordenação (UCP) e conta com o apoio de um consórcio que gerencia o 
programa. A UCP, da qual participam as secretarias de estado envolvidas, é o órgão de interlocução 
com o BID, dependendo os projetos inseridos no programa, da não objeção do banco no decorrer 
de diversas etapas previstas.

142



O Programa está organizado em uma matriz de investimentos de cinco componentes para 
a implantação de projetos diversos, conforme os objetivos e resultados pactuados com o BID. 
Inicialmente, o prazo de execução do PRODETUR RJ estava previsto para se encerrar em 2015, 
havendo uma repactuação para que o mesmo fosse prorrogado até agosto de 2017.

Considerando que há, até aqui, uma trilha percorrida que sinaliza com experiências que 
parecem diferentes das anteriores, e diante das expectativas criadas, acreditamos que temos, nessa 
fase do programa, a condição de um primeiro levantamento para observação e debate, com vistas 
a colher frutos de significativa aprendizagem. Propomo-nos, assim, sondar as vozes de atores 
envolvidos com a promessa do PRODETUR RJ, contrapondo às suas apostas o quadro objetivo de 
realizações alcançadas.

Sabemos de antemão que esse não é um diálogo fácil, embora seja há muito almejado, 
e interessa-nos, sobretudo, usar das lições aprendidas para construir planos e práticas cada vez 
melhores, supondo que o objetivo e a vontade de acertar são comuns a todos aqueles que dedicam 
seu trabalho ao turismo e às suas grandes áreas de interface. Retomaremos, nessa análise, visões 
antes observadas acerca do turismo no estado do Rio de Janeiro e o PRODETUR RJ (LIMA, 
2014), dedicando à releitura mais acurada das proposições de Secchi (2009) e Motta (2007), dentre 
outros autores, em relação a análises e críticas sobre modelos de gestão que engendram políticas 
públicas, diante de um novo momento e situação.  

Ao final, caberá alguma contribuição para se pensar em como afinar tantos e multifacetados 
instrumentos que, juntos, possam se voltar à construção de projetos que espelhem políticas públicas 
justas e competentes.
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Pesquisa interdisciplinar e políticas públicas em Unidades de Conservação

Andrea de Nóbrega Ribeiro

Abordaremos o tema no que concerne à gestão de áreas protegidas, especialmente aquelas 
criadas pela Lei n. 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC). No nível federal, a gestão dessas Unidades de Conservação (UCs) é feita pelo Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal vinculada ao 
Ministério do Meio Ambiente.

Este sistema de Unidades foi criado com a finalidade de proteger espaços territoriais 
definidos e seus recursos ambientais, tendo uma ampla gama de objetivos voltado à manutenção e 
recuperação da diversidade biológica em todos os níveis, bem como incentivar e promover ações 
relacionadas à pesquisa cientifica, educação ambiental e valorização social e econômica dos meios 
de vida de populações tradicionais.

No nível federal, existem atualmente 320 Unidades de Conservação, distribuídas por 
todo o território nacional, representando onze das doze categorias previstas no SNUC, e que se 
encontram em diferentes estágios de implementação. Cada categoria tem suas especificidades e 
objetivos principais. O ICMBio abrange ainda atribuições na pesquisas e desenvolvimento de 
estratégias para proteção da biodiversidade, fazendo a gestão de onze centros de pesquisa.

Ainda de acordo com a legislação vigente, cada Unidade deve ser gerida a partir de 
instrumentos de gestão, notadamente: um Plano de Manejo e um Conselho Gestor. O plano de 
manejo é um documento técnico que, a partir dos objetivos da UC, deve estabelecer o zoneamento 
e manejo do território, enquanto o conselho gestor visa ampliar a participação das comunidades 
e instituições, atuantes no território, na gestão. Apenas em Reservas Extrativistas e Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável os conselhos são deliberativos.

A partir dessas diretrizes básicas, cada unidade de conservação passa a ser gerida por um 
gestor, e sua equipe ou por uma ‘euquipe’ (equipe de um indivíduo) ou até em núcleos de gestão 
integrada, na qual uma equipe acumula a gestão de um conjunto de UCs próximas. Cada unidade 
de conservação tem, portanto, liberdade, dentro dos parâmetros estipulados, para estabelecer as 
prioridades de atuação e suas formas de implementação.

Compete ao gestor e à sua equipe enfrentar a complexidade de gerir, considerando as 
características e conjuntura, a necessidade de proteção da Unidade, de estabelecer os instrumentos 
de gestão (seja construir ou implementar), estabelecer as relações interinstitucionais a nível local, 
promover e/ou incentivar pesquisa, educação ambiental, interação com populações tradicionais, 
conflitos ou sinergias dentro do território.

A Pesquisa em Unidades de Conservação
Estamos tratando aqui de conservação e/ou manejo sustentável de biodiversidade e, 

portanto, de questões intrinsecamente relacionadas ao conhecimento científico. Mas também da 
criação de territórios especialmente protegidos, que são drasticamente inseridos em uma região, 
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impondo uma destinação em detrimento de outras possíveis, gerando, portanto, conflitos de 
interesses.

Qualquer área protegida é criada a partir de estudos científicos que embasam suas 
características principais. A criação de unidade de conservação pode ter origem em pesquisas 
científicas que indiquem tal destinação ou, a partir de uma proposta de política pública, uma área 
passa a ser alvo de estudos. Em qualquer caso, pesquisas são realizadas visando à proposição de 
limites, categoria e tamanho.

A pesquisa científica continua norteando os rumos da UC, pois é também com base em 
estudos, que devem ser estabelecidos o diagnóstico, as propostas de manejo e as bases para uso 
sustentável dos recursos. Além das questões relacionadas às ciências humanas, visando à integração 
desse território ao ambiente histórico de relações, reformuladas por sua destinação como área 
protegida.

O caminho percorrido até aqui, das políticas públicas envolvendo a criação e gestão de 
unidades de conservação, é fruto de um diálogo estabelecido entre pesquisadores e suas instituições, 
e os poderes legislativo e executivo. Diálogo, muita das vezes, difícil, mas indispensável para que as 
UCs cumpram com os objetivos de sua existência e sejam integradas a sociedade. Principalmente, 
a partir do entendimento da importância das práticas das populações tradicionais na conservação 
da biodiversidade, objeto de pesquisas na área das ciências humanas e sociais, que vem agregar 
uma visão mais interdisciplinar às pesquisas realizadas no campo técnico.

Sistema de Autorização e Informações em Biodiversidade (SISBio)
O ICMBio e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) fazem 

a gestão das informações das pesquisas, visando à conservação da biodiversidade, demandadas em 
Unidades de Conservação e cavernas, bem como as que solicitam coleta de material biológico, por 
meio do SISBio, sistema de atendimento a distância. O sistema integra os dados e os correlaciona 
a uma base cartográfica digital, criando um banco de dados que está disponível para a comunidade 
científica, formuladores de políticas públicas e demais interessados.

O SISBio é regulamentado pela Instrução Normativa nº 03/2014, que dispõe sobre a 
coleta de material biológico, com finalidade científica, e a realização de pesquisa em UC federal, 
que é revisada pelo Comitê de Assessoramento Técnico do SISBio.

Contexto, obstáculos e tendências
Entre as demandas cotidianas e as decisões estratégicas, temos hoje tomadores de 

decisão em busca de maiores parcerias com a comunidade científica, em processos de capacitação 
constante. Mas temos, também, profissionais com sérias restrições de atuação, em número menor 
do que o desejável para cumprimento de suas atribuições na gestão de unidades de conservação e 
demais atribuições institucionais, e com tempo restrito para estabelecimento de parcerias.

No entanto, nota-se que a aproximação entre os profissionais de campo e as instituições 
de pesquisa e educação vem sendo uma realidade, cada vez mais, efetiva na busca de superação de 
obstáculos para a conservação da diversidade biológica e cultural no Brasil.

145

http://www.icmbio.gov.br/sisbio/images/stories/INSTRU��O_NORMATIVA_ICMBio_N�_3_DE_2014__com_retifica��o_do_DOU28_08_15.pdf


O papel das Film Commissions e do setor audiovisual no desenvolvimento 
econômico de territórios

Felipe Lopes

Introdução
As políticas culturais para o setor audiovisual buscam dar conta dos aspectos culturais 

e econômicos intrínsecos à atividade. Dissociá-los por completo implica em uma visão que 
negligenciaria características de um setor que se destaca como um dos com maior potencial financeiro 
dentre aqueles que fazem parte da economia criativa e que possui um valor cultural intangível, por 
meio do registro de imagem e som. No estado do Rio de Janeiro, a política audiovisual, dos últimos 
dez anos, buscou olhar para essas duas vertentes: o desenvolvimento da indústria e a difusão e 
acesso. Além disso, buscou atrair produções para filmagens no estado, com um escritório de apoio 
à produção cinematográfica: a film commission.

O conceito de film commission data da década de 1950 nos EUA e é utilizado mundialmente 
para designar órgãos do setor audiovisual focado em atrair filmagens e produções audiovisuais 
para uma cidade ou região. Essa estrutura facilitadora traz desenvolvimento para o setor cultural 
e turístico, gerando emprego e renda para agentes culturais, artistas, técnicos e toda uma rede 
de serviços auxiliares, como hotelaria, transporte e alimentos, beneficiadas com as demandas 
das filmagens, além de externalidades positivas com a divulgação das imagens dos territórios 
atendidos.

É nesta perspectiva interdisciplinar que se observa um obstáculo no desenvolvimento e 
na eficácia destas instituições. Estando, principalmente, vinculadas a órgãos oficiais, as film 
commissions não são observadas com o mesmo grau de importância nas instâncias culturais, 
turísticas e econômicas. É fundamental uma boa articulação interna dos órgãos públicos para que 
o audiovisual seja também reconhecido por seu potencial econômico e seja discutido como uma 
indústria estratégica para uma cidade ou região.

Outro gargalo destas políticas é que nem sempre elas surgem com base em um planejamento 
estratégico de médio ou longo prazos. Ora, pensar o audiovisual como indústria pressupõe enxergar 
de forma ampliada a cadeia de valor do audiovisual para além do tripé “produção – distribuição – 
exibição”. A formação, a capacitação e a inovação são elementos primordiais para que as políticas 
não sejam focadas apenas em uma ideia de desenvolvimento, que se esgota no momento em que a 
filmagem termina e a produção sai da cidade escolhida como locação.

Pensar políticas estruturantes passa pelo compromisso em formar e capacitar profissionais 
locais que se apropriem das ações públicas. Neste sentido, a sociedade é incluída no propósito de 
desenvolvimento, incorporando o setor audiovisual como um setor gerador de emprego e renda 
local, fundamental também para uma política social.

Pelas razões expostas, a proposta deste texto é pensar em uma estrutura de film commission 
em que a atração de produções faça parte de uma estratégia de desenvolvimento sustentável de 
um setor e de cidades, em uma estrutura estadual que dá suporte a cidades com características e 
vocações para as áreas de cinema, televisão, vídeo e jogo eletrônico.
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A Film Commission RJ
A Superintendência do Audiovisual (SUPAV) da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro atua na formulação, planejamento, elaboração e coordenação de políticas públicas para o 
audiovisual fluminense, reconhecendo suas múltiplas linguagens e formatos e desenvolvendo o 
audiovisual de forma integrada e complementar.

O projeto da Film Commission RJ, integrado à SUPAV e ao programa Cidades Criativas, 
possui olhar ampliado para o interior e baixada fluminense, buscando atrair investimentos para estas 
regiões por meio de filmagens de cinema e televisão. Faz parte desta estratégia a articulação visando 
o aumento de produções filmadas em todo o estado. Cidades como Barra do Piraí, Nova Friburgo, 
Petrópolis, Armação de Búzios já observam o potencial do audiovisual no desenvolvimento territorial 
e são alguns dos exemplos de atração de filmagens desenvolvendo a economia local.

O principal objetivo da Film Commission RJ é fortalecer o estado do Rio de Janeiro 
como polo audiovisual, por meio de promoção do estado para atração de filmagens, articulação 
institucional, padronização de autorizações de filmagens, estímulo à coprodução, apoio logístico 
e capacitação dos gestores e agentes audiovisuais para receber e coproduzir filmagens nacionais 
e internacionais. Além disso, visa-se aumentar o número de produções realizadas nos municípios 
do interior e na Baixada Fluminense, potencializando o investimento de recursos na cidade e o 
desenvolvimento regional através das filmagens e do retorno em turismo, a partir da divulgação das 
locações nas telas de cinema e televisão.

Dentre os benefícios para o audiovisual e turismo, destaca-se que muitas locações utilizadas 
na produção de um filme acabam por influenciar o telespectador, de forma consciente ou não, 
induzindo-o a incorporar em seu imaginário pessoal os cenários onde se desenvolveram suas tramas 
favoritas – ou seja, em filmes, em produções de televisão, entre outros28.

O turismo cinematográfico diz respeito à influência de filmes, programas, séries de TV e 
comerciais nas decisões de turistas ao escolherem seus destinos de viagem. A representação de 
cidades e regiões nas telas tem um impacto econômico significativo no turismo e no fortalecimento 
da promoção cultural desses lugares.

Os incentivos e investimentos na esfera audiovisual geram capital financeiro e atraem 
produções estrangeiras, o que desencadeia o crescimento do volume de turistas e produções 
audiovisuais. Este movimento desenrola um ecossistema e continuidade de resultados e ações no 
audiovisual e no turismo, que contribuem em um progresso mútuo entre os setores.
Alguns exemplos mais conhecidos do turismo cinematográfico são:

•	 Coração valente, Escócia: aumento de 300% no ano após o lançamento.
•	 Harry Potter, em várias locações na Inglaterra: aumento de mais de 50% em todas as locações 

de filmagem.
•	 Missão impossível II, Parques Nacionais, Sydney: aumento de mais de 200% em 2000.
•	 Troia: Canakkale, Turquia: aumento de 73% após o lançamento.

28  Retirado da edição de julho de 2006 da revista espanhola “HostelTur – Comunicación para el Turismo del 
Futuro”.
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Com base nestas observações, e visando uma estrutura que busque o desenvolvimento sócio- 
econômico cultural, as ações propostas da Film Commission RJ são:

•	 Apoio/capacitação para os municípios, que não a capital, no desenvolvimento de polos 
audiovisuais e maximização das oportunidades que uma produção audiovisual possa trazer à 
cidade;
•	 Realizar editais de fomento a coprodução de filmes e séries de TV realizados em cidades 
do RJ e realizar editais de intercâmbio internacional/nacional de formação e promoção 
audiovisual (Films From Rio, Rotterdam Lab, etc);
•	 Criar portfólio de locações do estado, e site específico para a Film Commission RJ;
•	 Articulação institucional com os órgãos de governo estadual e com os municípios do estado 
para auxiliar logisticamente as produções audiovisuais. Desenvolver, preferencialmente, uma 
espécie de “fast-track” para o atendimento de questões burocráticas;
•	 Divulgar nacional e internacionalmente os atrativos audiovisuais do estado. Não só de 
locações, mas de polos de produção audiovisual também (ex: Rio de Janeiro, Barra do Piraí 
e Nova Friburgo);
•	 Desenvolver um banco de dados/cadastro aberto de produtores audiovisuais e prestadores 
de serviços do estado, que seja continuamente alimentado e de fácil acesso pelas produções 
interessadas;
•	 Realizar editais de fomento direto para produções que realizem parte de suas filmagens 
em cidades da baixada ou do interior, com contrapartidas de utilização de recursos nestas 
cidades e contratação de profissionais locais.

Conclusão
A  proposta de estruturação de um órgão para desenvolvimento regional, a partir do 

audiovisual como agente de potencial econômico e cultural, passa por um planejamento em que as 
ações propostas transcendem o discurso apenas financeiro ou de marketing, incluindo a formação 
e capacitação na cadeia de valores do setor e incorporando uma política que alcance a população 
local diretamente. 

Além disso, esta política deve ser empreendida em diálogo com a sociedade e articulada 
entre os setores de cultura, turismo e desenvolvimento econômico. Com uma política eficaz 
e eficiente, criar-se-á um ciclo virtuoso de um sistema em que audiovisual e turismo se inter-
relacionam, atraindo investimentos e incentivos, além de promover o aumento no número de 
visitantes a um determinado local que passa a adquirir um significado no imaginário de alguns.
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