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Este estudo tem como propósito fazer uma reflexão sobre os processos que levam à 

espacialização do turismo, este tido como uma nova modalidade entre as várias que 

caracterizam a apropriação do espaço brasileiro no seio de uma fluidez inerente a dinâmica 

atual. Enquanto se transforma a configuração territorial brasileira com as vias terrestres, as 

telecomunicações e energia, a expansão agrícola e a urbano-industrial, também se modifica 

a estrutura da produção material nacional, tornando-se mais intensa e diversificada, 

alterando a circulação e o consumo. A essas mudanças somam-se àquelas causadas pelo 

desenvolvimento de novas formas de produção e consumo como de viagens, turismo e lazer 

e outras não-materiais. Esses processos, nas palavras de Santos (1993) favorecem à maior 

integração do território e constróem as bases de seus fluxos e de sua fluidez. E, na explosão 

dos fluxos mundiais e nacionais, o turismo tem um lugar destacado. 

O nosso enfoque é para as “regiões” turísticas, isto é, “espaços fragmentados” pelas 

políticas que delinearam uma configuração territorial regional com base nas realidades 

regionais de interesse do e para o turismo.Faremos, inicialmente, uma discussão sobre o 

Estado e como o mesmo induz a fragmentação regional no contexto atual. Em seguida 

trataremos da atuação do Estado como responsável pelas políticas criadoras das regiões 

turísticas e finalizaremos abordando o desenvolvimento do local face ao desenvolvimento do 

turismo. 

Sobre o Estado no Mundo Globalizado 

Vários economistas, filósofos neoliberais dizem que a globalização provocou a dissolução 

de fronteiras, o enfraquecimento do Estado, a morte por asfixia dos particularismos locais, 

impondo em todas as partes a lógica homogeneizadora do mercado capitalista. Em suma, 

as redes transnacionais haviam convertido o mundo em um gigantesco global 

marketplace.Alguns críticos, como Santos (2003), alegam que no caso do Estado, este se 

debilitou porque a União precisa reunir forças mais concentradas e maciças para 

operacionalizar a economia globalizada o que leva o mesmo a renunciar às funções de 

regulação social e privilegiar o seu papel de suporte da expansão capitalista. 
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A reação contra esta tese sobre a força da globalização não demorou e surgiu sobretudo 

entre os sociólogos, historiadores e geógrafos ( Lacoste,1996; Hoerner, 1996) que 

interpretam de outra forma, sem negar, o fenômeno da globalização. Segundo estes 

autores, a globalização, longe de provocar a “desterritorialização” universal, tem por pátria 

de origem e principal beneficiário um centro constituído por um núcleo reduzido de Estado-

nações, isto é, a tríade Estados Unidos, o bloco europeu e Japão. O território, no mundo 

globalizado, é usado diferentemente, pois este núcleo difunde a economia de mercado de 

modo desigual por várias periferias, tornando esse uso mais seletivo do que antes e 

punindo, assim, as populações mais pobres, mais isoladas e distantes dos grandes centros 

e dos centros produtivos. Hoerner (1996) chega mesmo a distinguir periferias muito 

integradas, periferias medianamente integradas, debilmente integradas e totalmente 

marginais. A formação de níveis diferenciados de integração é provocada pela guerra global 

entre os lugares, pois as empresas mais poderosas disputam os locais produtivos o que 

pode causar conseqüências sobre os níveis escalares inferiores (Santos, 2003). 

É certo que a dinâmica das redes escapa o controle dos Estados-nações e poderes situados 

na periferia porém, não dos Estados e cidades mundiais situados no centro. As grandes 

transnacionais não existiriam sem os Estados centrais já que “têm sempre ao fim das 

contas, uma base nacional” (Fontaine, 1996). Para Hoener “jamais os Estados tiveram 

tamanha importância que agora. Não somente tratam de controlar tudo como tentam impor a 

transnacionalização mesma em seu proveito, impondo, assim, a onipotência de seus 

territórios”(1996, p.251). 

Segundo esses autores, à globalização não lhe interessa apagar definitivamente do mapa 

os territórios interiores, como as regiões e o país, mas sim os requer como suporte e base 

relevante de sua própria expansão. A intervenção do Estado seria fundamental na lógica 

monetarista pois ela afeta a expansão capitalista, via transnacionais, de diversas maneiras. 

 O fenômeno da globalização desde os anos 1970 prima-se pela desconcentração espacial, 

ou de reversão da polarização, assumindo diversas formas, graças aos movimentos 

complexos e contraditórios de unificação, decomposição e fragmentação do espaço, 

propiciados pelas redes e fluidez. Ressalta-se todavia, que as grandes decisões relativas às 

estratégias de crescimento, diversificação e localização continuaram extremamente 

concentradas (Guimarães Neto,1995). 

 Através de sua política de integração nacional e mesmo de desenvolvimento regional, o 

Estado claramente altera a distribuição espacial de recursos produtivos, induzindo a 

expansão de produção em áreas de maior interesse para o capital.Com investimentos em 

infra-estrutura e em atividades diretamente produtivas, ele cria pré-condições para a 

expansão da atividade econômica privada e para a acumulação da capital na economia, 
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como por exemplo ele o fez no litoral nordestino através do PRODETUR. Esta política, 

conhecida também como de integração produtiva, contou com a disponibilidade de recursos 

naturais e as formas de atuação do Estado para determinar a transferência de capital. 

Através de suas políticas macroeconômicas e setoriais, o governo afeta, assim, decisões de 

alocação de recursos privados, sobretudo em termos espaciais, bem como a distribuição 

social dos benefícios do crescimento econômico. Desta forma, também, o Estado reforça a 

necessidade de sua existência no mundo globalizado. 

É neste contexto que se molda e evolui a política de desenvolvimento regional ora voltada 

para a exploração das potencialidades regionais imprescindíveis à exploração econômica 

comandada pela globalização e pela região core, ora agindo ou tentando agir 

compensatóriamente quando a intervenção setorial tende a deteriorar de modo acentuado a 

posição relativa das regiões periféricas. A esta questão retornaremos ao abordarmos as 

políticas regionais concernentes ao turismo 

Pode-se deduzir que os territórios interiores- interiores em contraponto com o global-, 

considerados em diferentes escalas (o local, o regional, o nacional) seguem em plena 

vigência, com suas lógicas diferenciadas e específicas, sob o manto da globalização, 

sobredeterminados por esta e, conseqüentemente, estão profundamente transformados na 

modernidade. As regiões seguem funcionando como espaços estratégicos, como suportes 

privilegiados da atividade simbólica e como lugares de inscrição das “exceções” culturais, 

em que pese a pressão homogeneizante da globalização. Daí nos falarmos em 

fragmentações do espaço. E é o turismo, um dos setores mais dinâmicos da estruturação 

espacial, uma das atividades que mais têm estimulado a diversidade territorial , através da 

valorização e ou da re-criação do singular que permeia a região. 

A complexidade da região na contemporaneidade 

Conforme já dissemos há uma contínua reconstrução da heterogeneidade e fragmentação e 

evidências do específico, do singular e das desigualdades espaciais, tanto a nível global 

como intranacional, tornando as regiões bem mais complexas. Para definir a mesma, 

conforme Haesbaert (1999),devemos considerar as escalas e os fenômenos sociais como 

os regionalismos políticos e as identidades regionais. 

Os espaços estão muito mais complexos do que antes, pejados, simultaneamente, de 

dinâmicas de homogeneização e de heterogeneização, inclusão e exclusão, globalização e 

“localização”. Há uma desconexão entre distintas lógicas de ordenamento do espaço 

geográfico. Segundo aquele autor dificilmente coincidem a regionalização política, a 

regionalização econômica e a regionalização cultural do planeta. Isso dificulta que se 

encontrem regiões capazes de manifestarem a coesão, a unidade entre economia, política e 

cultura na modernidade. 

 419



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Para Lacoste (1996) a região é um conceito-obstáculo utilizado como instrumento ideológico 

das elites regionais para harmonizar interesses contraditórios. Segundo Gomes (2001) o 

discurso regional fortalece a elite local que busca preservar-se, reiterando sua posição de 

liderança e de controle sobre um dado espaço. 

A região percebida- vivida é o que propõe Frémont (1976) para que seja o viver a região ou 

a percepção da população a base de definição da mesma. Ampliando este entendimento da 

região pela percepção alguns autores antropólogos dizem que se assumirmos o ponto de 

vista da cultura objetivada podemos conceber a região sóciocultural, esta o suporte da 

memória coletiva e o espaço literalmente tatuado pela história do grupo social que a ocupa 

(Giménez, 1994). 

Estas são leituras que incorporam a dimensão simbólica. E, do ponto de vista de construção 

simbólica da região esta é parte integrante do fenômeno da região: as paisagens, os 

espaços morais, valores e crenças locais, as imagens e emblemas regionais, são realidades 

simbólicas que transforma o homem abstrato (universal/nacional) em um homem de seu 

tempo e seu lugar. Para Sena (2003), essa especificação denomina-se de identidade. A 

identidade regional se dá quando parcela significativa dos habitantes de uma região logra 

incorporar ao seu próprio sistema cultural os símbolos, os valores e aspirações mais 

profundas de sua região. É a imagem distintiva e específica que os atores sociais de uma 

região forjam de si mesmos no processo de relações com outras regiões e coletividades. 

Todavia, persiste a manutenção e até o fortalecimento, em certos casos, de regiões no 

sentido zonal- como “resistência” à globalização quanto como uma nova forma de inserção 

em sua dinâmica, vinculados aos regionalismos e às identidades regionais. Elas reforçaram-

se, também, como parceiras do Estado na sua atual configuração face à lógica monetarista., 

como ocorre com o governo brasileiro desde 1996 estabelecendo uma política de 

desenvolvimento regional para o turismo. 

Mesmo se considerarmos a região apenas na dimensão que prioriza os regionalismos e as 

identidades, o que é feito pelo SEBRAE (2002) com o projeto de turismo de negócios “Cara 

Brasileira” usando a “brasilidade” como um vigoroso atrativo turístico, Haesbaert sugere 

partir para novas proposições pela ênfase ao caráter dinâmico com que estes regionalismos 

e identidades são difundidos, através de conceitos híbridos como aqueles de “bio-região” 

sugerido por Mc Ginnis et al., (1999) “ região-lugar” proposto por Thrift (1993) , “Estado-

região” por Ohmae ( 1996)e “redes regionais” pelo próprio Haesbaert, em 1999. 

Hoerner (1996) já nos apresenta uma tipologia de região baseada em critérios econômicos e 

políticos- conforme a influência francesa de Perroux e Kayser, nas décadas de 1960 e 1970-

,que permitiriam identificar quatro tipos de regiões: históricas, ancoradas nas tradições 

rurais, dotadas de certa homogeneidade e são a melhor expressão dos particularismos 
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locais e dos regionalismos; polarizadas e funcionais, delimitadas pela influência de um pólo; 

regiões programadas, fruto de uma criação política e institucional. E são simultaneamente 

homogêneas, polarizadas e funcionais e, por último as anti-regiões típicas de periferias. 

Sem prolongarmos nesta discussão, objeto de polêmicas no campo das ciências sociais, 

ressaltamos que quaisquer que seja a definição dada, ou a tipologia adotada, a região é 

sobretudo o reconhecimento da dinâmica e da natureza dos novos-velhos processos que 

recortam o espaço e constróem a diversidade territorial. 

As políticas criadoras do turismo e novas regionalizações do espaço brasileiro. 

No atual contexto da globalização do turismo, em que os territórios são ordenados para 

assumirem novas funções e passam a ser valorizados segundo a lógica de um mercado 

turístico-financeiro cada vez mais competitivo e globalizado, o Brasil principia sua 

emergência, ocupando no ranking da Organização Mundial do Turismo o 25° lugar em 1998. 

Naquele ano, 5,53 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil e 38,2 milhões de 

brasileiros circularam pelo país . Sem dúvida as diversas modalidades de turismo 

respondem por esta crescente circulação pelo território brasileiro. Ganham notoriedade suas 

praias tropicais, seus vastos espaços naturais, seu exotismo cultural, em suma, sua 

diversidade paisagística e riqueza ambiental. Nesta imagem que é construída tem um papel 

relevante a ação do poder público que considera o turismo como uma das estratégias para 

desenvolvimento regional e local. 

O turismo, juntamente com o setor agroindustrial e o setor metal-mecânico, está entre os 

setores prioritários a serem incrementados. Nesta perspectiva, a atuação do governo na 

esfera federal vem se manifestando por meio de estímulo e ações que assegurem o 

crescimento do setor turístico no conjunto da economia brasileira. O turismo passou a 

desempenhar o papel de setor estratégico, tendo em vista a contribuição que ele poderá 

trazer para o desenvolvimento, sobretudo de regiões economicamente deprimidas, porém 

ricas em recursos naturais ainda não explorados ou regiões de economia decadente pela 

tradição de suas atividades que permanecem na periferia dos centros dinâmicos. 

Além disso, com a emergência da questão ecológica e do uso sustentável dos recursos 

naturais, o turismo passou a ser considerado como útil na busca da sustentabilidade 

econômica e sócioambiental sobretudo na escala local. Há um forte apelo ao 

desenvolvimento do ecoturismo no Brasil.Em 1998, segundo o Primeiro Relatório Nacional 

para a Convenção sobre Diversidade Biológica do Ministério do Meio Ambiente no Brasil 

havia um sistema federal de unidades de conservação que cobre 39.068.211 ha ou 4,59% 

do território nacional somados a 29. 765.332 ha ou 3,5 % em unidades de conservação 

estaduais e a 341.057 ha ou 0,04 em reservas particulares do patrimônio nacional (RPPN’s). 
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A despeito destes números irrisórios face à superfície total, o país conta com distintos 

ecossistemas e uma expressiva biodiversidade que atraem principalmente os turistas 

internacionais. O mercado de turismo receptivo centra-se nos grandes destinos ecológicos 

como a Amazônia, o Pantanal - com seus eco-hotéis, também conhecidos como “hotéis de 

selva”ou lodges - algumas regiões da Floresta Atlântica e Foz de Iguaçu. Este último teve , 

em 1998, 980 mil visitantes 

.Estes projetos hoteleiros são, em sua maioria, de companhias globais estrangeiras.De 

acordo com a Revista Exame de 07/03/2001 as grandes cadeias hoteleiras internacionais- 

Sofitel, Holliday Inn, Sheraton, Caesar Park, Sol-Meliá, entre outras- e grupos empresariais 

nacionais previam investimentos na ordem de 8 bilhões de dólares na construção de resorts, 

spas, hotéis, parques temáticos, em todo país desenhando, assim, regiões turísticas nos 

mais diferentes pontos do território brasileiro, nos próximos cinco anos. 

Ainda com destaque para os fatores externos responsáveis pelo crescimento do turismo no 

Brasil merece destacar a estratégia da Organização Mundial do Turismo que , com o apoio 

de organismos internacionais como o Banco Mundial, pretende expandir as fronteiras do 

turismo para todos os recantos do mundo, notadamente os periféricos vistos como 

portadores de vocação turística. Estes países, além de constituírem reservas de territórios 

para a expansão do turismo internacional com base no modelo “sol e praia”, são 

considerados de grande potencial para a exploração das formas alternativas de turismo, o 

rural, o cultural, o ecoturismo e outros. Fragmentam-se espaços mundiais atendendo aos 

interesses da globalização. No Brasil, houve a implantação do programa da municipalização 

do turismo –PNMT, abandonado, entretanto, em 2003 quando um novo governo assume o 

poder. 

A essa investida dos atores do turismo global sobre o Brasil há que se acrescentar as 

diversas ações governamentais desencadeadas a partir da metade da década de 1990 com 

a implementação da Política Nacional de Turismo ( MICT/EMBRATUR, 1996).Englobada no 

conjunto de programas e projetos prioritários do governo federal conhecido como “Brasil em 

Ação” a política passa a orientar o processo de desenvolvimento do turismo no país desde 

1996. 

Segundo a versão do governo a partir desse período a política para o turismo vai estar 

apoiada na descentralização das ações de fomento para o setor e o envolvimento de 

agentes do trade turístico, universidades, organizações empresariais, governos estaduais e 

prefeituras municipais e outros. O objetivo é melhorar a infra-estrutura turística e a qualidade 

dos serviços prestados tornando-os capazes de fomentar o crescimento do turismo. 

Dentre os programas que passaram a ser implementados com a execução da Política 

Nacional do Turismo destacam-se: o Programa de Apoio ao Ecoturismo; o Programa de 
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Turismo em escala regional – PRODETUR que compreende as regiões Nordeste, Amazônia 

Legal/Centro Oeste, Sul e Sudeste e o já citado PNMT. 

Esses programas foram incluídos na agenda das políticas territoriais e estratégias de 

desenvolvimento regional definidas no Programa “Brasil em Ação” em prática com o Plano 

Plurianual de Ações– PPA 1996-1999. O segundo Plano denominado de “Avança Brasil”, O 

PPA 2000/2003, justificando sua alocação de recursos e ações declara privilegiar todas as 

macrorregiões do país visando consolidar o “futuro da indústria nacional do turismo para a 

promoção do turismo regionalizado com a criação de roteiros regionais.” 

Cabe ressaltar que os programas, ações e metas relativas ao turismo, constantes nas duas 

versões de PPA’s, denotam uma vocação de sobrepor-se às especificidades da estrutura 

geográfica e constituem o conjunto de ações governamentais que tem como base os 

chamados “Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento”.Estes Eixos representam 

uma nova concepção de planejamento territorial e visam traçar uma estratégia de 

desenvolvimento para o Brasil que viesse permitir a redução dos desequilíbrios regionais e 

sociais.De acordo com documento oficial o que se buscava era “desconcentrar o 

desenvolvimento reduzindo, de forma progressiva, as desigualdades sociais e as 

disparidades regionais (...) suprir carências e despertar potencialidades em todas regiões” 

(Silveira, 2002). Conforme a mesma fonte, os projetos e programas referentes ao turismo 

foram identificados e concebidos de modo a ter um efeito multiplicador e desencadear a 

realização de investimentos em infra- estruturas e equipamentos turísticos, e assim gerar 

um círculo resultando em aumento do emprego, crescimento econômico e desenvolvimento 

social nas regiões contempladas com os empreendimentos. 

Essa estratégia de usar o turismo como uma das armas para combater as disparidades inter 

e intra-regionais existentes no país era assumida e colocada em prática através de distintos 

programas abrangendo as macrorregiões do país. Em todas elas o artifício era ofertar 

produtos turísticos que, além de destinos de sol e praia e natureza exuberante, incluíssem 

produtos como o turismo cultural, o turismo de aventura, o turismo rural entre outros. Esta 

oferta de produto turístico diferenciado tinha como principal objetivo o aumento do fluxo 

turístico regional e, através desse incrementar o turismo e desenvolvimento local. Os 

programas foram: 

PRODETUR/NE Programa de Ação para o desenvolvimento do Turismo no Nordeste, 

iniciado em 1991 e apresenta maior estágio de consolidação; 

PRODETUR Amazônia Legal-Centro Oeste. Prioriza o Ecoturismo na Amazônica e no 

Pantanal Mato-grossense; 
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PRODETUR/SUL –sua ênfase é nos estados da Região Sul visando fortalecer o 

MERCOSUL 

PRODETUR/SUDESTE- as ações são pontuais nos estados de Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. 

PNMT- destinado aos municípios chegou a abranger quase dois mil municípios em todo o 

Brasil até 2002. 

Programa Parques do Brasil – proposto em parceria com o IBAMA pretende desenvolver 

atividades turísticas em determinadas unidades de conservação. 

E, cabe ainda alguns comentários sobre o ecoturismo considerado na atualidade como o 

principal programa do governo para este setor aproveitando as características propicias que 

já comentamos.. No site da EMBRATUR a mensagem é emblemática sobre as 

potencialidades ecoturísticas: 

O Brasil tem montanhas, campos, rios, cachoeiras, cataratas. Quer dunas? 

Pois não.O Brasil tem dunas, tem falésias, pântanos e cavernas, florestas 

selvagens, trilhas em matas intocadas, campos floridas. O interesse é por 

fauna e flora?A do Brasil é colorida e diversificada, vive em redutos 

ecológicos que abrigam também espécies preservadas da extinção.O Brasil 

tem Brasil para todos gostos.....(www.embratur.gov.br) 

Em 1995, o Governo lançou as Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo. O 

documento enfatizava uma articulação entre os agentes governamentais, o setor privado e 

as comunidades envolvidas, assim como a implantação da infra-estrutura adequada e a 

capacitação de recursos humanos especializados. Em articulação com o Instituto Brasileiro 

de Ecoturismo o Instituto EMBRATUR lançou em 2001 o documento Pólos de 

Desenvolvimento de Ecoturismo contendo informações sobre todas as regiões brasileiras e 

proposições que servem de subsídios aos interessados no planejamento das atividades 

ecoturísticas. A Política concernente ao ecoturismo é atualmente disputada entre dois 

ministérios, o do Turismo e do Meio Ambiente, este levando vantagens com o 

gerenciamento do valioso programa Ecotur da Amazônia, financiado com recursos do PPG-

7 e do PNUD. 

O Governo que assume em 2003 lança novas Diretrizes,Metas e Programas para o 

quadriênio 2003-2007 integrando o Plano Nacional de Turismo e, inova quando cria um 

Ministério exclusivo para o Turismo e profissionaliza a EMBRATUR, que doravante volta o 

seu foco para a promoção, marketing e o apoio a comercialização do produto turístico 

brasileiro no mundo. Ele propõe, também, um novo modelo de gestão descentralizada com 

o Conselho Nacional do Turismo, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais 
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de Turismo e os Fóruns Estaduais, criados em todos Estados como canal de ligação entre o 

Governo Federal e os destinos turísticos. Ainda como parte da política de descentralização 

os Municípios estão sendo incentivados a criar os Conselhos Municipais de Turismo e a 

organizarem-se em consórcios para formarem Roteiros Integrados. 

A estruturação dos Planos, Projetos e Ações do PNT se propõe a contemplar as 

diversidades regionais e tem como princípios orientadores os seguintes vetores do governo: 

redução das desigualdades regionais, geração e distribuição de renda, geração de emprego 

e ocupação e equilíbrio do balanço de pagamentos. A grosso modo eles constituem uma 

continuidade do proposto nas gestões anteriores, não negando que almeja principalmente a 

geração de empregos, resolvendo “o problema do desemprego um dos maiores desafios a 

serem enfrentados pelo Governo Federal “(M.T, 2003). 

 Para alcançar as metas previstas - no mínimo 81 produtos ofertados, atrair 9 milhões de 

estrangeiros e gerar US$7,1 bilhões em divisas até o ano de 2007-o Governo deduz que os 

produtos ofertados atualmente não contemplam a pluralidade cultural e a diversidade 

regional e, reelabora o programa destinado ao mesmo, concebendo uma diversificação da 

oferta turística desta feita apoiada nos Programas de Roteiros Integrados, isto é 

diversificando os produtos turísticos contemplando a pluralidade cultural e diferença 

regional. 

Os “Roteiros Integrados do Brasil” introduz uma concepção do turismo de modo sistêmico e 

integrado abrangente do ponto de vista regional, abarcando as demais atividades 

econômicas e culturais que possam a se integrarem ao turismo, envolvendo todo o entorno 

regional capaz de proporcionar um roteiro coeso. Pelos planos cada Estado da Federação e 

Distrito Federal deverá desenvolver, no mínimo, três produtos de qualidade. Ainda em 

discussão, o Governo já identificou no SEBRAE um forte parceiro para o inventário da oferta 

turística nacional, bem como a capacitação para o empreendedorismo considerado como 

fundamental para deslanchar o turismo naqueles Municípios com potenciais turísticos.O 

turismo transforma-se no principal vetor do desenvolvimento local. 

Desenvolvimento turístico é desenvolvimento local? 

Tornou-se comum referir-se ao turismo, principalmente nos discursos defensores de sua 

implantação, como portador de diversos benefícios na participação na geração de divisas, 

na transferência de renda entre as regiões, no equilíbrio nas contas externas, na criação de 

empregos para as populações residentes, na atração d investimentos em infra-estruturas, na 

preservação do meio ambiente, na valorização das identidades locais e das especificidades 

locais. 
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Esse discurso é criticado por Cruz (2000) denominando tal fato de o mito do 

desenvolvimento e alertando que não é atribuição do turismo resolver problemas de ordem 

econômica ou social dos lugares. Para ela desenvolvimento não é sinônimo de 

desenvolvimento turístico pois nenhuma atividade setorial pode assegurar um 

desenvolvimento global que contemple todas as dimensões da vida social. 

Silveira (2002) manifesta sua preocupação também a esse respeito citando autores que 

analisando a relação entre turismo e desenvolvimento territorial concluíram que a atividade 

turística não deve ser vista como um fim em si, mas sim como um propulsor que pode 

impulsionar o desenvolvimento regional e local. 

Almeida (2003) ainda questiona a ênfase dada a valorização da cultura e especificidades 

locais com o turismo, alertando sobre a guerra entre os lugares turísticos e a ânsia de atrair 

turistas, o que ocasiona as metamorfoses e espetacularização das comunidades locais em 

detrimento de uma autenticidade cultural. 

 Em outras palavras, o turismo deve visto, portanto, como uma opção a mais capaz de 

conduzir ao desenvolvimento territorial e, não como panacéia para resolver o problema dos 

desníveis regionais ou da assimetria intra-regional.As iniqüidades do modelo de 

desenvolvimento econômico que provocam o aprofundamento de desigualdades entre as 

regiões ou que privilegiam sobremodo uma elite local certamente não serão superadas com 

o incremento ao turismo. 

Cabe refletir também, sobre o modelo de desenvolvimento no Brasil , ao qual está 

subordinado o turismo. Este é concentrador de renda, excludente e perpetuador de 

desigualdades socioespaciais. O recente mapa da exclusão social do Brasil, com dados de 

2003, nos revela que 5 mil famílias são donas de 45% do PIB, do total de famílias no país 

apenas 2,4% respondem por 2/3 do estoque de riqueza e de renda nacional e, o IDH está 

abaixo do limite aceitável. E isso tem consequências sobre o espaço, a infra-estrutura e os 

serviços básicos do país. 

O setor turístico, inserido neste contexto, reproduz como qualquer outro setor produtivo, as 

contradições do sistema. Portanto, as possibilidades do turismo promover um efetivo 

desenvolvimento local ou regional devem ser consideradas dentro de um universo real e 

analisadas criteriosamente em suas origens posto que os principais divulgadores do 

desenvolvimento associado à prática do turismo são os atores hegemônicos diretamente 

beneficiados com o desenvolvimento turístico dos lugares. 

Seria a atividade turística capaz de transformar-se em um vetor de desenvolvimento 

possível de realizar a passagem para um novo modo de produzir que tenha uma 

preocupação social, enfim, considera a natureza, poupa recursos e sobretudo traga 
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benefícios para a população envolvida? Como turistificar sem destruir as especificidades 

consideradas bens turísticos? 

Isso significa repensar como a atividade tem sido concebida no ideário desenvolvimentista e 

o papel do planejamento. Nos parece que este deve compreender ações integradas 

dirigidas a solução de problemas regionais e a consolidação da “imagem” da região turística. 

Isto é, o planejamento para a atividade turística deverá ser parte de vários outros 

planejamentos destinados ao meio ambiente, ao urbano, ao agrário, vistos de forma 

integrada e sistêmica. Um novo conteúdo político desse planejamento para o 

desenvolvimento local deve, portanto, significar outras formas de solidariedade e de 

organização espaciais. Nós nos referimos a uma cooperação intermunicipal que está na 

base das formas associativas, juntamente com a participação da comunidade e a parceria 

entre o público e o privado na elaboração dos roteiros integrados dos planos regionais de 

turismo. Um turismo desejável somente ocorrerá com a gestão integrada dos planos 

municipais, a manutenção da qualidade ambiental, a participação ativa da sociedade local e 

o associativismo co-participativo dos municípios envolvidos. Aí sim, poderemos começar um 

novo discurso, para além do mero desenvolvimento do turismo enfatizarmos o 

desenvolvimento local. 
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