
XII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA 
“Caminando en una América Latina en transformación” 

 
3 al 7 de abril de 2009 

Sede: Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 
 
 

“O Turismo e a Produção do Espaço” 1 

 
 
Marinyl Ribeiro da Silva 2 

 

 

Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo – USP – FFLCH. 
 

 
 

 
Resumo 
 
 
O presente trabalho traz uma reflexão teórica sobre o turismo e a produção do espaço, 
enfocando o caráter dinâmico característico desta atividade dentro do contexto global, com o 
objetivo de investigar as múltiplas situações geográficas, os diferentes eventos que em um 
determinado momento histórico, tornam-se cruciais para o desenvolvimento do turismo como 
um vetor da produção do espaço. Para tanto, este trabalho propõe levantar alguns conceitos, 
embasados metodologicamente nas concepções de Milton Santos, que possam favorecer o 
entendimento desta dinâmica existente nos espaços contemporâneos. O estudo do espaço é 
basilar para a Geografia, uma abordagem ancorada em uma visão de mundo concebida como 
a totalidade em movimento, nos permite perceber sua complexidade e ao aprofundarmos em 
uma reflexão sobre o turismo, podemos evidenciar sua dinâmica como uma atividade 
econômica e uma prática social, que relacionada a diversos fatores e situações em um dado 
momento se materializa como mais um vetor da produção do espaço. Como todas as 
atividades que se desenvolvem na conjuntura econômica atual estão integradas a lógica 
global, faz-se necessário um entendimento deste movimento histórico que vivenciamos, para 
assim podermos ampliar nosso raciocínio e percebermos que o turismo ocorre dentro do 
espaço e nele se realiza. 
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Introdução 
 
 
 

O espaço é uma categoria de análise fundamental para a Geografia, seu estudo através 
de uma abordagem ancorada em uma visão de mundo concebida como a totalidade em 
movimento, nos permite perceber sua complexidade. O turismo por se apropriar do espaço e 
tê-lo como o seu principal objeto de consumo, encontra na Geografia, uma dimensão capaz de 
proporcionar um entendimento profundo e abrangente das diferentes relações que se 
estabelecem nesta prática social.  

Conti evidencia o vínculo entre turismo e Geografia, ao expressar que: 
 
O turismo é um processo que interessa à sociedade e à natureza, e, por essa 
razão, está vinculado de forma muito estreita aos objetivos da Geografia 
enquanto ciência que se propõe a interpretar os arranjos espaciais da 
superfície terrestre e a decodificar toda a complexidade de seu dinamismo. 
(CONTI, 2003, p.68) 
 

O turismo tem como objetivo o espaço e dele faz sua matéria-prima, pois ao mesmo 
tempo é produto e produtor de espaço, na medida em que se apropria dos lugares impondo-
lhes novas dinâmicas, novos usos aos objetos existentes. O turismo é um consumidor de 
espaço que geralmente desfruta não somente da simples visão contemplativa da paisagem, 
como também dos elementos constitutivos deste espaço. 

Quando tratamos do espaço e da paisagem necessariamente tocamos nos parâmetros 
geográficos, nos conceitos e conhecimentos do relevo, da vegetação, do clima, do uso e 
ocupação do solo e das construções humanas. Estes atributos em suas essências tornam-se 
elementos atrativos do turismo, que permitem e estimulam as suas múltiplas práticas. Neste 
sentido o turismo cria, transforma e valoriza de maneira diferenciada os lugares.  

Estudar o turismo requer um grande esforço, pois sua dinâmica o intensifica, e amplia 
as possibilidades de análise. Por ser uma prática social, está inserido no tempo, o que significa 
que seu foco muda com o rumo da história, como observa Luchiari: 

 
O tempo e as paisagens – categorias fundamentais para o turismo – são 
transformadas em bens de consumo e produto turístico. O turismo 
mercantiliza o tempo livre e transforma o valor de uso do território em valor 
de troca. O tempo é um produto perecível, o uso das paisagens fugaz, de 
modo que o produto vendido pelo turismo é altamente valorizado e deve 
propiciar eficiência na apropriação dos recursos e na otimização do tempo. 
(LUCHIARI, 2004, p.122) 
 

Uma reflexão sobre o turismo em suas diversas expressões, enfocando seu dinamismo 
diante do contexto global, nos permite perceber sua complexidade e, ao aprofundarmos nesta 
temática, podemos evidenciar sua dinâmica como uma atividade econômica e uma prática 
social, que relacionada a diversos fatores e situações em um dado momento se materializa 
como mais um vetor da produção do espaço.  

Assim, para atingirmos um entendimento mais amplo do fenômeno turístico 
contemporâneo, faz-se necessário que percebamos o processo em que se desenvolve a 
dinâmica global no atual contexto histórico.  
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A lógica global contemporânea 
 
 
 

Vivemos em um período de difusão de idéias, condutas, valores e diversidades 
culturais, devido a grande circulação de informações e produtos criando hábitos partilhados 
por pessoas em todo o mundo. O estreitamento dos laços econômicos entre os países por meio 
da intensificação do comércio mundial e da penetração crescente das empresas multinacionais 
em todas as regiões do planeta, favoreceu o triunfo da economia de mercado, que se tornou o 
modelo dominante em quase todos os países. 

Para que este modelo pudesse alcançar a magnitude que presenciamos na atualidade, 
foram necessárias a convergência de diversos fatores e situações para sua concretização.  

O aprimoramento das formas de comunicação on-line, ligando o mundo inteiro por 
meio de redes de computadores, associado à integração dos mercados com a formação de 
blocos econômicos entre diversos países, promoveu o fluxo instantâneo do capital financeiro, 
favorecendo os investimentos que continuam atravessando e rompendo fronteiras nacionais. 

Com estes fluxos ocorrendo em escala planetária, são prescritas novas exigências, não 
só no aspecto econômico intrínseco ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, 
mas também nas relações sociais, culturais e políticas, presentes no tempo e no espaço 
contemporâneo. 

Neste contexto, novas técnicas são implantadas com o aprimoramento de novos 
desenhos organizacionais, atrelados ao desenvolvimento na área da ciência e da tecnologia 
com a apropriação de novos materiais e uma nova logística dos meios em escala mundial. 
Norteado por esta lógica a economia global estabelece uma dinâmica para o capital, que se 
realiza dentro de uma complexa rede de negócios o que o transforma a cada fase de sua 
realização. 

Para uma maior compreensão desta lógica global contemporânea, torna-se necessário 
que percebamos em que parâmetros a organização da produção mundial se estabeleceu nos 
últimos tempos. 

Nas décadas de 1970 e 1980 as grandes empresas amparadas pelo paradigma pós-

fordista, espalharam suas plantas fabris pelo mundo todo, procurando reduzir seus custos, 
tanto do imobilizado como da mão de obra, para que pudessem ampliar seus lucros e 
intensificar o processo produtivo justificando, assim, esta multilocalização de suas instalações 
industriais. Este processo fomentou a concorrência mundial e promoveu a qualidade como um 
diferencial de mercado, com a consagração das certificações e a instalação da série ISO 9000, 
reconhecida mundialmente como um certificado de qualidade não só dos produtos, mas 
também do setor de serviços, bem como a série ISO 14000 que contempla as certificações dos 
setores ligados às questões ambientais. 

O paradigma sustentado pelo modelo pós-fordista, rompe a lógica da especialização, 
que vinha sendo seguida pela organização produtiva mundial desde o início do século XX, 
tanto com o modelo taylorista calcado em uma administração científica e um planejamento 
sistemático, o que requeria mão de obra especializada, como nos anos de 1950 e 1960 quando 
se desenvolveu um modelo baseado no denominado fordismo, originado dentro da fábrica da 
Ford - indústria automobilística americana ícone da época - que se caracterizou pela produção 
em massa e em série, com tarefas marcadamente segmentadas necessitando de mão de obra 
altamente especializada para a realização de suas atividades produtivas. 

Porém, no final do século XX a organização da produção mundial passa a seguir um 
novo paradigma, o modelo produtivo instalado nas fábricas da Toyota – indústria 
automobilística japonesa - o chamado toyotismo, caracterizado por apregoar uma maior 
flexibilidade na gestão administrativa, estabelecendo a capacitação da mão de obra para atuar 
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em diferentes funções e etapas do processo produtivo. A produção passa a seguir a lógica do 
chamado just-in-time, ou seja, se produz na medida certa das demandas, fabricam menores 
quantidades reduzindo os estoque de mercadorias, entretanto intensifica-se o marketing para 
aumentar cada vez mais o consumo. A qualidade total dos produtos e dos processos 
produtivos associados à flexibilização da mão de obra transformam-se na tônica deste modelo. 

Estes diferentes modelos de organização da produção, circunscritos em seus 
momentos históricos definidos, surgem nas fábricas e extrapolam para outros setores da vida 
social. A valorização e procura pela qualidade, bem como o aumento substancial do consumo, 
são exigências presentes na dinâmica do mundo contemporâneo, que estão marcados pela 
internacionalização das técnicas, as quais exercem fortes influências e domínio sobre as ações 
humanas. 

Diante desta complexidade, podemos detectar a existência e a conjunção de dois 
elementos fundamentais e representativos do contexto atual, que são: as técnicas e a política. 

Se por um lado percebemos as técnicas, com a primazia e o comando sendo liderado 
pelas técnicas da informação e isto ocorrendo de forma global, rompendo fronteiras, 
internacionalizando-se; por outro lado podemos ver a política à mercê de um processo onde a 
planetarização do capital financeiro, acaba por direcionar as ações humanas, sob a tirania do 
dinheiro. 

De acordo com Milton Santos (2004, p.35) a “tirania do dinheiro e tirania da 
informação são os pilares da produção da história atual do capitalismo globalizado. Sem o 
controle dos espíritos seria impossível a regulação pelas finanças”. Assim, verificamos que o 
sentido dado à tirania do dinheiro evidencia e destaca o papel da ideologia, capaz de conduzir 
o desejo coletivo na direção dos interesses dos grupos hegemônicos, fomentando as 
disparidades típicas de uma sociedade de mercado fincada nos princípios do capital 
financeiro, o que acaba por fortalecer o caráter despótico do dinheiro. Os argumentos que 
norteiam esta tirania do dinheiro perpassam e são orientados por verticalidades advindas de 
uma política, baseada na lógica do capital. 

Entretanto, a realidade abriga simultaneamente ações orientadas com a lógica reversa, 
ou seja, é no espaço banal que se realizam as horizontalidades, onde as particularidades se 
apresentam através das múltiplas formas do agir e do pensar, consolidando as diversidades e 
as heterogeneidades, criando as condições necessárias para formação de uma perspectiva 
solidária e humanista. Complementando este raciocínio, destacamos a afirmação de Milton 
Santos: 
 

As verticalidades são formadas por pontos, as horizontalidades por planos. As 
verticalidades dão-nos o que se denomina espaço dos fluxos, a paisagem 
eficaz, o reino do cálculo, o domínio da racionalidade cega e triunfante. As 
horizontalidades dão-nos o espaço banal, o espaço da vida, do cotidiano 
compartido por todos, o reino em que todas as emoções são permitidas. Mas 
não existe separação real entre essas duas realidades. Suas racionalidades 
coexistem e se interpenetram, modificando-se mutuamente, cada qual se 
afirmando, a cada instante, em função de seus próprios objetivos. (SANTOS, 
2004, p.110) 
 

Diante da dinâmica social fica evidente a coexistência destes fluxos, tanto verticais 
como horizontais, o que configura a complexidade deste período globalizado, que ao mesmo 
tempo produz homogeneidades através das verticalidades imbuídas da lógica do capital, 
provocando um comportamento comum e uniforme baseado no consumo e no pragmatismo; 
como nos revela no espaço banal, no espaço de todos, a existência das horizontalidades 
autênticas com novas coerências. A coexistência imbricada e atuante de verticalidades e 
horizontalidades existentes no espaço evidencia a complexidade presente no atual momento 
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histórico. 
Ao falarmos de espaço é importante deixarmos claro que estaremos empregando o 

conceito de espaço de acordo com a concepção de Milton Santos, como segue: 
 

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não consideradas 
isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. (...) 
Sistemas de objetos e sistema de ações interagem. De um lado, os sistemas 
de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o 
sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos 
preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma. 
(SANTOS, 1996, p.51) 
 

 

A partir desta concepção de espaço podemos entender a idéia de situação geográfica e 
de evento como explicitado por Maria Laura Silveira, quando nos coloca que: 
 

A área de ocorrência pode ser assimilada à idéia de situação e a técnica 
permite identificar e classificar os elementos que constroem as situações. É a 
ordem, sempre diversa, com que os objetos técnicos e as formas de 
organização chegam a cada lugar e nele criam um arranjo singular, que 
define as situações, permitindo entender as tendências e as singularidades do 
espaço geográfico. (...) A situação decorreria de um conjunto de forças, isto 
é, de um conjunto de eventos geograficizados, porque tornados materialidade 
e norma. Muda, paralelamente, o valor dos lugares porque muda a situação, 
criando uma nova geografia. Assim, ao longo do tempo, os eventos 
constroem situações geográficas que podem ser demarcadas em períodos e 
analisadas na sua coerência. (SILVEIRA, 1999, p.22-25) 
 

O evento, assim expresso, é uma unidade significativa do tempo, pois nasce em um 
determinado período histórico e em um determinado local; é uma possibilidade da época. O 
evento é o resultado da ação e conseqüentemente tem a capacidade de mudar o rumo da 
história. No entanto, o evento não se realiza de forma isolada no Lugar, e sim em conexão 
com o mundo. Desta forma o evento é a cristalização do processo da totalidade que não para.  

Ao tratarmos os eventos como um conjunto de possibilidades onde a convergência de 
diversos fatores proporciona sua materialização no espaço, direcionamos o raciocínio de 
acordo com Milton Santos, como destaca Sabino ao citá-lo: 
 

Se considerarmos o mundo como um conjunto de possibilidades, o evento é 
um veículo de uma ou algumas dessas possibilidades existentes no mundo, 
sendo que ele se aloja no lugar, seu depositário final. Em um mundo visto 
como uma totalidade em movimento, o espaço pode ser visto como uma 
forma-conteúdo, forma que não pode ser separada do conteúdo e vice-versa, 
confundindo objetos e ações, mediante uma intencionalidade, em um 
permanente movimento de dissolução e recriação do sentido, produzindo e 
reproduzindo o espaço como um híbrido. (Santos, 2004, p.24-25 apud 
Sabino, 2007, p.67) 
 

A visão da totalidade deverá sempre estar cindida em seus nexos, nos fazendo 
perceber as especificidades e as forças atuantes nos lugares, como nos diz Milton Santos 
(1996, p.252) “cada lugar é, a sua maneira o mundo”. No mesmo raciocínio Cruz evidencia 
que: 

(...) cada lugar é uma combinação quantitativa e qualitativamente específica 
de vetores, ou seja, uma combinação específica de determinadas condições 
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em que os sujeitos sociais, em diferentes escalas de atuação, contraditórias e 
complementares, efetivam sua existência através de um arranjo territorial 
único constituído a partir de um conjunto de eventos; uma situação que deve 
ser apreendida e analisada criticamente, explicando o que ali ocorre, o que 
pode ser visto, percebido e analisado mediante a vida acontecendo. (CRUZ, 
2007, p.67) 
 

É no lugar, no cotidiano, que as ações humanas se realizam, onde ocorrem às 
atividades produtivas e a continuidade da própria vida, a produção e a concretização da 
própria existência se dá nos lugares; desta forma o que mobiliza e se transforma são as 
pessoas e os lugares, compondo o cenário da vida. 

Como nos esclarece Milton Santos (2008, p.147) “o mundo oferece as possibilidades, 
e o lugar oferece as ocasiões”. Acrescentando este ponto de vista verificamos os desígnios 
apontados por Milton Santos ao esclarecer que: 

 
Não existe um espaço global, mas, apenas, espaços da globalização. (...) O 
Mundo, porém, é apenas um conjunto de possibilidades, cuja efetivação 
depende das oportunidades oferecidas pelos lugares. (...) Mas o território 
termina por ser a grande mediação entre o Mundo e a sociedade nacional e 
local, já que, em sua funcionalização, o ‘Mundo’ necessita da mediação dos 
lugares, segundo as virtualidades destes para usos específicos. Num dado 
momento, o ‘Mundo’ escolhe alguns lugares e rejeita outros e, nesse 
movimento, modifica o conjunto dos lugares, o espaço como um todo. É o 
lugar que oferece ao movimento do mundo a possibilidade de sua realização 
mais eficaz. Para se tornar espaço, o Mundo depende das virtualidades do 
Lugar. (SANTOS, 1996, p.271) 
 

Desta forma, podemos construir um raciocínio capaz de perceber que a convergência 
de diferentes eventos, em um determinado momento histórico, tornam-se cruciais para o 
desenvolvimento de uma determinada atividade como o principal vetor da produção do 
espaço. 

Para entendermos esta dinâmica da produção do espaço, podemos citar Cruz quando 
faz referência a Milton Santos ao colocar que: “não há produção que não seja produção do 
espaço, não há produção do espaço que se dê sem o trabalho. Viver, para o homem, é produzir 
espaço” (Santos, 1996, p.107, apud Cruz, 2007, p.8). Seguindo nesta linha, continua Cruz 
(2007, p.14): 

(...) entendemos ser a “produção do espaço” um conceito revelador por que 
diz respeito a um processo revelador. Não há produção do espaço que: 
* Não remeta a uma divisão territorial do trabalho. 
* Não requeira uma análise sobre sujeitos sociais envolvidos. 
* Não diga respeito a ambas as dimensões do espaço geográfico, ou seja, às 
suas dimensões material e imaterial. 
* Não seja social e histórica.  
 

Nesta perspectiva, percebemos que no tocante a concretização da vida material 
inserida no processo capitalista de produção, a apropriação do espaço acontece de forma 
desigual, isto quer dizer que as contradições inerentes ao capitalismo se revelam e se 
cristalizam na produção do espaço norteando os usos e funções dos lugares. 

Os usos dos lugares, também, se orientam pela intencionalidade dos atores 
hegemônicos da produção do espaço, como colocado por Milton Santos (1994, p.48), “o 
espaço (...) vai ser produzido de acordo com as demandas de quem o idealiza, para permitir 
fluir suas necessidades”.  

Segundo Cruz, o Estado e os agentes de mercado são os atores hegemônicos da 
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produção do espaço, ainda que “ao longo da história do modo de produção capitalista 
mudanças profundas tenham ocorrido nos papéis desempenhados por um e por outro, ambos 
continuam sendo ordenadores daquele processo”. (CRUZ, 2007, p.10) 

Nesta medida o movimento contínuo da história transforma as relações sociais no 
tempo e no espaço, provocando mudanças em seu dinamismo. As alterações e mudanças na 
formação socioespacial 

3
 fazem parte do movimento da história, processo no qual as diversas 

relações sociais se estabelecem e fazem a própria história dos lugares, desta forma a produção 
do espaço só pode ser concebida na totalidade que as envolve. “Uma formação socioespacial é 
fruto de um processo social e histórico de produção do espaço” (CRUZ, 2007, p.9). O turismo 
neste contexto é mais um dos elementos constitutivos desta complexidade. 

 
 
 

O turismo e o espaço  
 
 
 

O turismo como uma dentre outras atividades econômicas, caracteriza-se por ser uma 
prática social, o que lhe confere a capacidade de permear e penetrar em diferentes temáticas 
presentes na atualidade.  

A complexidade das atividades que dinamizam o mundo capitalista, diante do 
processo de globalização que tem provocado grandes transformações e mudanças no mundo 
inteiro, facilitadas pelos meios técnicos e o aprimoramento dos meios de comunicação e 
transportes contribuíram e contribuem para o desenvolvimento e o crescimento da atividade 
turística em escala mundial. 

O turismo pelo seu dinamismo e poder de penetração na vida social, torna-se uma 
atividade capaz de abrigar diversas definições, a Organização Mundial de Turismo (OMT), 
órgão oficial reconhecido internacionalmente, define o turismo como: 

 
(...) uma modalidade de deslocamento espacial, que envolve a utilização de 
algum meio de transporte e ao menos um pernoite no destino; esse 
deslocamento pode ser motivado pelas mais diversas razões, como lazer, 
negócios, congressos, saúde e outros motivos, desde que não correspondam a 
formas de remuneração direta. (apud CRUZ, 2001, p.4) 
 

O turismo emana de cidades para cidades, e se apresenta como um vetor de 
externalidades, causando a desordem, na medida em que muda a ordem anterior, entretanto 
esta mudança ocasionada pelo turismo pode ser boa ou ruim, dependendo de como e para 
quem ele se serve. Entender este processo é procurar perceber a convergência de fatores que 
propiciam, em um determinado momento, sua intervenção sobre o território, como os eventos 
participam do processo de produção do espaço, tanto no que se refere aos aspectos físicos 
como nos que incidem na vida social.  

Neste sentido, o turismo reelabora o sentido da região, que deixa de ser delimitada 
pela contigüidade, podendo ser estabelecida nos critérios de redes, onde os nós desta rede são 

                                                
3 Conceito proposto por Milton Santos na busca pela compreensão do mundo. “Fora dos lugares, 

produtos, inovações, populações, dinheiro, por mais concretos que pareçam são abstrações. A definição conjunta 
e individual de cada qual depende de uma dada localização. Por isso a formação socioespacial e não o modo de 
produção constitui o instrumento adequado para entender a história e o presente de um país. Cada atividade é 
uma manifestação do fenômeno social total. E o seu efetivo valor somente é dado pelo lugar em que se 
manifesta, juntamente com outras atividades. (Santos, 1996, p.107, apud Cruz, 2007, p.9) 
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os pólos emissores e os pólos receptores, que necessariamente não precisam ser contíguos, 
nem próximos, bastando apenas existir o fluxo de pessoas de um lugar para outro.  

Ao analisarmos a atividade turística do ponto de vista econômico, podemos perceber 
que nos últimos tempos, esta atividade vem se destacando e desponta como um “grande 
negócio”. O mercado internacional tem investido no setor turístico grandes quantias com 
retornos ainda maiores. O enfoque econômico freqüentemente faz do turismo uma atividade 
capaz de proporcionar alta rentabilidade, pois atualmente pode se constatar no setor um 
crescimento sem precedentes. Entretanto, o turismo mais que uma atividade econômica, é 
uma prática geradora de atividades econômicas, o turismo não é um produtor de renda, mas 
proporciona sua distribuição pelos diversos lugares por onde se realiza. 

Neste sentido Eduardo Brito Henriques esclarece o seguinte: 
 

O turismo com as características formais e materiais que se lhe reconhecem 
actualmente (férias, infra-estruturas hoteleiras, serviços de apoio diversos ...) 
e o valor simbólico e cultural que se lhe atribui - é um produto da sociedade 
moderna, capitalista e industrial. (...) Foi a nova ordem social, econômica e 
cultural instaurada pela Revolução Industrial que possibilitou, em última 
análise, o desenvolvimento do turismo moderno. (...) entre as transformações 
que a industrialização veio provocar na vivência do mundo e nos estilos de 
vida, as mais profundas e abrangentes residiram na emergência de uma nova 
experiência do tempo e na redefinição da geografia do quotidiano. 
(HENRIQUES, 1996, p.28) 
 

O turismo possibilita práticas sociais distintas das cotidianas, rotineiras, ou seja, o 
deslocamento da esfera do trabalho e da residência, para a prática do lazer, a possibilidade de 
efetuar um deslocamento espacial, uma viagem. Tal viagem é a transição dos espaços, que 
permite o indivíduo sair da prática cotidiana, para a prática do lazer, um deslocamento onde o 
tempo é fundamental. 

Assim, o turismo consiste no movimento espacial de uma ou mais pessoas do lugar de 
residência permanente em direção a outro lugar em que serão visitantes ou hóspedes, onde 
devem permanecer por um período mínimo de 24 horas. É um deslocamento voluntário e 
temporário. 

O deslocamento é essencial para que ocorra a prática turística, o que evidencia Marc 
Boyer ao dizer que o “Turismo = conjunto dos fenômenos resultantes da viagem e da estadia 
temporária de pessoas fora de seu domicílio, na medida em que este deslocamento satisfaz, no 
lazer, uma necessidade cultural da civilização industrial”. (BOYER, 2003, p.16) 

O espaço distinto força uma nova atitude, mas não podemos classificá-la como uma 
simples questão comportamental, “(...) pois a prática do turismo tem seus efeitos 
progressivamente em todos os setores da vida coletiva: das instituições, da mentalidade, das 
concepções e da identidade até a idéia que a sociedade sente de si mesma”. (NICOLAS, 2001, 
p.40) 

O turismo envolve uma ação coletiva que integra mecanismos distintos e diversas 
atividades em relação com o espaço e, por se tratar de uma prática social é determinado pela 
cultura. A cultura expressa os valores que a sociedade assume em um dado momento 
histórico, manifestando na vida social os paradigmas que as norteiam. 

Conseqüentemente, como evidencia Luchiari “um novo sistema de objetos é 
introduzido nos lugares para adequar e dar familiaridade ao novo sistema de ações trazido 
pela demanda social do turismo”. (LUCHIARI, 2004, p.123). 

Na atualidade vivemos sob a égide do consumo, o que torna sintomática a presença de 
uma tendência a um consumo massivo, no qual a mídia tem um papel fundamental, com seu 
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poder difusor em larga escala que propicia e direciona os desejos coletivos para determinados 
lugares turísticos 4, os quais passam a representar pólos receptores de grandes fluxos. 

Esta concentração de demanda a lugares turísticos “inventados culturalmente” 
(Knafou, 1996, apud Cruz, 2001, p.9) favorece a competitividade entre diversas localidades, 
que por vezes assumem estratégias nem sempre adequadas ao seu momento, para angariarem 
cada vez mais fluxos que possam lhes projetar como locais receptores, até mesmo, em escala 
global. Cabe salientar o que Cruz destaca ao expressar que “(...) nenhum lugar turístico tem 
sentido por si mesmo, ou seja, fora do contexto cultural que promove sua valorização, em 
dado momento histórico”. (CRUZ, 2001, p.8) 

Entretanto, para que um lugar transforme-se em um receptor de grandes fluxos 
turísticos, torna-se necessários que possua infra-estrutura, como acessibilidade, meios de 
hospedagem, objetos de lazer, mesmo não sendo objetos exclusivos da atividade turística, 
como nos coloca Cruz (2001), são fundamentais para a realização desta atividade. 

O turista, o Estado e os agentes de mercado formam o tripé que sustenta e conduz a 
atividade turística contemporânea. O turista, conforme Cruz (2001, p.8) é o “principal 
elemento que caracteriza o lugar turístico. Todo lugar em que houver a presença do turista, 
ainda que solitário ou aventureiro pode ser considerado um lugar apropriado pela prática 
turística”. O Estado, por sua vez, é o responsável pelo controle social, exercendo o papel de 
regulador das relações sociais, normatizando a vida pública e privada, para estabelecer a 
harmonia social, porém as ações estatais, ao longo da história do capitalismo e presentes ainda 
hoje, demonstram um grau acentuado de comprometimento com os interesses do mercado, da 
elite hegemônica dominante. Como bem esclarece Cruz referenciando Milton Santos ao 
mencionar que: 

 
Para Milton Santos, Estado e mercado formam um par dialético, mas isto 
não elimina o fato de que o Estado exerça o seu auxilio ao mercado (Santos, 
1994, p.101). Nesse caso o autor chama a atenção para a cada vez maior 
subserviência do Estado aos interesses (muitas vezes mesquinhos e 
imediatistas) do mercado. 
Subserviência ou não ao mercado, o Estado tem uma inquestionável 
hegemonia na produção do espaço, dado seu papel de ente regulador das 
relações sociais e de provedor de infra-estruturas. (CRUZ, 2007, p.10) 
 

Seguindo este raciocínio, fica claro que o Estado aliado aos interesses do mercado 
passa a prescrever os rumos dos lugares, assumindo um importante papel como elemento 
constitutivo da produção do espaço. O Estado tem a capacidade de afetar a vida de todos 
mudando o cotidiano coletivo, na medida em que exercendo seu papel de mediador dos 
conflitos, através do planejamento e das políticas públicas, acaba de alguma forma alterando e 
afetando a vida de cada indivíduo. O planejamento tem sido utilizado pelo Estado, nos 
últimos anos, como um instrumento capaz de fortalecer as desigualdades inerentes à estrutura 
social.  

O Estado ao fomentar a produção do espaço turístico, elegendo alguns lugares em 
detrimento de outros para implementar suas infra-estruturas, acaba favorecendo o capital 
imobiliário em expansão que promove transformações no rumo, na ocupação e no uso dos 
lugares. Assim, podemos dizer que as políticas setoriais têm favorecido a realização do 
capital, que expressa cada vez mais seu caráter seletivo do ponto de vista espacial.  

Diante desta temática podemos ainda destacar, que a partir do final do século XX, o 

                                                
4  De acordo com Cruz (2001, p.7) “Lugar turístico é uma expressão utilizada tanto para se referir a 

lugares que já foram apropriados pela prática social do turismo como também a lugares considerados 
potencialmente turísticos”.  
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mundo regido pelos paradigmas toyotistas, tem exercido uma forte influência sobre o setor 
hoteleiro, que apresenta sua organização calcada na flexibilidade, visando aumentar a 
lucratividade do capital, procurando formas de se realizar com mais rapidez e com mais 
eficiência, para melhorar as suas condições de realização.  

Um bom exemplo, neste sentido, é a Accor - a maior rede hoteleira do mundo na 
atualidade – que não imobiliza capital nos lugares em que se instala, flexibilizando o processo 
produtivo ao estabelecer contratos com empresas do setor da construção civil, geralmente 
financiados através de incentivos do poder público local, para realizarem a construção dos 
hotéis e a Accor somente coloca sua bandeira, não firmando, desta forma, um vínculo mais 
forte com o lugar, como ocorre nos casos quando se imobiliza capital. Desta forma, a Accor 
se espalha pelo mundo, instando sua bandeira nos lugares que possam oferecer maiores 
oportunidades de lucros. 

Esta lógica estabelecida no contexto global cria vínculos profundos entre o mercado e 
o Estado para sua realização. Contudo, conforme esclarece Cruz diante da relação do Estado 
com o mercado: 

 
(...) a hegemonia de um e de outro não anula as possibilidades de 
contramovimentos. A sociedade civil organizada seja na forma de 
associações, de Organizações Não-governamentais, ou outras, pode “tomar 
para si as rédeas do processo”, como demonstram experiências nas escalas 
local e regional. A ausência ou ineficiência do Estado e a voracidade 
conquistadora de agentes de mercado obrigam sociedades a reagirem na luta 
cotidiana pela sobrevivência. (CRUZ, 2007, p.11) 
 

Não obstante, a solução dos conflitos inerentes à vida social acontecendo, nunca 
poderá estar focada somente no planejamento estatal, por estar impregnado de um forte 
conteúdo ideológico e totalmente comprometimento com a ideologia de quem o faz. Todavia, 
na escala do lugar o planejamento pode vir a ser um instrumento capaz de adequar as reais 
necessidades da população local favorecendo uma possível eqüidade social.  

Neste sentido, cabe salientar que as sociedades têm a possibilidade de obter autonomia 
econômica através da atividade turística, como nos lembra Luchiari (2004, p.115) “os fluxos 
turísticos funcionam como um vetor de transformação e não apenas de dominação de 
lugares”. Entretanto, continua a autora:  

 
O fenômeno contemporâneo do turismo coloca-se como um vetor de 
transformação contraditório e emblemático: acentua a produção de lugares e 
o consumo dos lugares. Mas não pode ser tomado apenas do ponto de vista 
negativo, como um desarticulador voraz de antigas formas e funções sociais 
que, num processo linear, destrói o velho substituindo-o pelo novo. A 
mediação entre o global e o local, empreendida pelo turismo, possibilita 
tomarmos o lugar e o mundo em sua unidade. Permite também trazermos à 
luz novas formas de sociabilidade, articuladas em função do processo 
contemporâneo de revalorização das paisagens para o lazer. Esse 
movimento, ao invés de contrapor o tradicional ao moderno, o lugar ao 
mundo, o natural ao artificial, impulsiona a reestruturação das relações do 
lugar com o mundo e a formação de organizações socioespaciais cada vez 
mais híbridas, cujas formas e lógicas antigas associadas às novas originam 
uma outra composição. (LUCHIARI, 2004, p.121) 
 

O turismo é uma atividade definidora da ocupação do espaço, requalificando os 
lugares, e ao pinçar alguns lugares acaba fragmentando o espaço, as conseqüências desta 
intervenção provocam transformações na essência e na vida que ocorre nestes lugares. 
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A atividade turística, nesta perspectiva, é capaz de exercer fortes pressões entre as 
diversas atividades que se desenvolvem na sociedade, através de um movimento que ao 
mesmo tempo pode reproduzir a lógica global no lugar, como favorecer a ocorrência de 
expressões únicas com características peculiares e típicas do lugar. Como nos diz Milton 
Santos (2008, p.170) “Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma 
razão local, convivendo dialeticamente”. 

Neste contexto é que a atividade turística se desenvolve sendo mais um componente 
deste imenso jogo de relações que acontecem na vida social contemporânea, retratando um 
processo multiforme e simbiótico entre as múltiplas variáveis existentes.  

Este movimento complexo é que caracteriza o fenômeno turístico contemporâneo, 
como uma atividade econômica e uma prática social altamente diversificada, abrangendo 
diversas tipologias, como: turismo de negócios, turismo imobiliário, turismo rural, turismo de 
aventura, ecoturismo, turismo religioso, turismo patriótico, turismo de saúde, entre outros, 
representando modalidades que se realizam no lugar, o qual ao expressar uma ou outra, ou até 
mesmo reunindo um conjunto destas modalidades, irá refletir sua identidade.  

Contudo, devemos ainda observar que cada lugar com suas peculiaridades e 
diversidades, dentro do contexto histórico, consolida sua identidade diante da complexidade e 
do dinamismo contemporâneo, como nos destaca Eduardo Yázigi ao colocar que: 

 
Num mundo globalizado, a personalidade do lugar encerra múltiplas 
identidades, produto dos movimentos de migrantes, fluxos de objetos e 
informações que, praticamente, puseram um ponto final à quase todas as 
comunidades da terra. (...) É assim que o trabalho, por ser estrutural do 
cotidiano das pessoas, e por muitas vezes manifestar-se visivelmente no 
espaço geográfico, converte-se numa marcante forma de identidade. É assim 
também que o próprio turismo, como prática social e econômica, também é 
identidade, dependendo da intensidade e forma como se organiza, no 
contexto em que está inserido. (YÁZIGI, 2001, p.35-36) 
 

Com relação à percepção das peculiaridades que constituem a personalidade 5 do local, 
jamais poderemos entendê-la sem termos a compreensão do movimento da sua totalidade, 
temos que nos ater aos aspectos culturais, sociais, políticos e ambientais, contudo cabe 
reforçar que os elementos físicos fazem parte estrutural da produção do espaço, do qual o 
turismo faz seu objetivo. 

Ampliando o raciocínio cabe ressaltar o que Carlos menciona sobre a relação do 
truísmo e do lazer, distinguindo planos de articulação entre eles, colocando que:  

 
Se o turismo, enquanto atividade econômica, articula-se no plano mundial e 
regional, atraindo e redimencionando constantemente o fluxo, sempre 
crescente, de pessoas, não podemos esquecer que o lazer produz o mesmo 
comportamento no plano do lugar – e refere-se a um tempo mais limitado 
como aquele do fim de semana ou de uma noite – e se apresenta como um 
campo fértil para a análise do consumo do espaço. (CARLOS, 1999, p.181) 
 

A autora também destaca que o turismo e o lazer articulam uma tendência de 
transformar o espaço em mercadoria, ao evidenciar que:  

 
O turismo e o lazer que se transformam em mercadoria, como conseqüência 

                                                
5 Sobre a personalidade do lugar, ver Eduardo Yázigi “A Alma do lugar: Turismo, Planejamento e 

Cotidiano em Litorais e Montanhas”. São Paulo: Editora Contexto, 2001. 301p. 
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da separação do tempo de trabalho/não-trabalho, unem-se de modo 
inexorável pela mercantilização dos espaços que os direcionam e os 
reproduzem para a auferição de lucro (...) neste sentido, alguns lugares só 
têm existência real por causa de sua trocabilidade, isto é, enquanto 
mercadoria que se consome. (CARLOS, 1999, p.180) 
 

Os lugares como objeto de consumo, valorizados ou com suas existências calcadas no 
seu valor de troca, fazem parte da dinâmica global contemporânea. O mundo sob a égide do 
capitalismo global conduz a mercantilização do espaço, porém temos que nos ater que o 
movimento contínuo da história favorece a existência de contra-racionalidades, criando as 
possibilidades de uma nova forma do agir e do pensar no sentido contrário da lógica reinante, 
permitindo a ocorrência de alternativas direcionadas a atitudes mais solidárias e humanistas. 

Enfim, diferentes olhares podem ser lançados aos lugares e certamente para se obter 
uma visão ampla capaz de perceber a sua complexidade, necessariamente precisamos 
entender sua dinâmica e respeitar seus propósitos. 

Somente através de estudos aprofundados dos lugares, regiões ou de uma localidade 
em especial, percorrendo por suas particularidades, é que poderemos compreender como, de 
que forma, para quem, com qual objetivo e em quais parâmetros o turismo participa da 
produção do espaço.  
 
 
 
Considerações Finais 
 
 
 

Diante da diversidade e complexidade que fazem parte do mundo contemporâneo, a 
análise do fenômeno turístico requer uma atenção especial pela sua dinâmica. Cabe lembrar 
que para ocorrer a prática do turismo é fundamental e essencial à presença do turista. O turista 
é gente, o que potencializa as múltiplas possibilidades e as diversas formas e conteúdos que 
possam se manifestar na realização da atividade e na prática do turismo. 

A análise do turismo, nesta perspectiva, assume um importante papel para ampliarmos 
as discussões a respeito das atividades turísticas e seus espaços, vinculando esta reflexão aos 
conhecimentos geográficos. Pois, desta maneira, caminharemos rumo a uma percepção mais 
completa da dinâmica que envolve a natureza e a sociedade em toda sua complexidade. 

Conforme coloca Cruz, “(...) a produção do espaço é um processo complexo e 
conflituoso, entender a participação do turismo nele requer o desvendamento de sua natureza, 
de sua complexidade e de seus conflitos”. (CRUZ, 2007, p.11) 

Os deslocamentos que são fundamentais para que se realize a prática do turismo, 
favorecem a quebra da rotina e possibilitam uma troca cultural com a população do local 
visitado. Porém, até que ponto nós poderíamos dizer que realmente ocorre uma troca? Isto 
requer um olhar atento para cada lugar, pois cada lugar tem sua singularidade o que o torna 
único, e ao mesmo tempo o lugar só tem seu reconhecimento e existência se ligado ao mundo 
que o rodeia.  

Assim, para obtermos uma visão ampla do turismo em relação a sua participação como 
um importante vetor da produção do espaço, temos que perceber a complexidade que o 
envolve e, desprovidos de prejulgamentos, sermos capazes de uma reflexão crítica diante das 
questões mais contundentes que possam se apresentar. 

Nesta conduta, torna-se necessário um estudo contínuo do fenômeno turístico, na 
medida em que por estar inserido no movimento da história que não para, a cada momento 
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podemos nos deparar com novas circunstâncias e variáveis para a análise, uma vez que os 
lugares estão circunscritos neste movimento, onde a totalidade se realiza. 
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