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A apropriação da natureza pela atividade do turismo no Pantanal Brasileiro 

 

Resumo 

 

A apropriação da natureza pela atividade do turismo no Pantanal, analisada sob a ótica da 

abordagem geográfica, pauta-se na produção e no consumo do espaço, já que o turismo é uma prática 

social, complexa, que modifica as lógicas existentes nos lugares, conforme Cruz (2003). Assim, 

primeiramente, faremos uma reflexão teórica acerca da produção do espaço no contexto do modo de 

produção capitalista, com base em Harvey (2005), Cruz (2003), Santos (1996) e Moretti (2006). Para 

entendermos a produção e o consumo dos espaços naturais, temos de refletir também sobre as noções 

de natureza, já que os seus elementos, assim como as relações sociais aparecem como prioritários 

nesta análise, permitindo que compreendamos como a política concebeu os territórios da conservação. 

Para isso, a metodologia usada é pautada em Porto-Gonçalves (2011), Moretti (2006; 2010), Latour 

(2004), Diegues (2004) e Brandão (2007). 

Ao tratarmos a apropriação da natureza, partimos de uma noção ocidentalizada de natureza. 

Desse modo, lembramos que “toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia 

do que seja a natureza. Portanto, o conceito de natureza não é natural, sendo na verdade criado e 

instituído pelos homens” (PORTO-GONÇALVES, 2011: 23). Nesta linha, destacamos o fato de a ideia 

de natureza objetiva e exterior ao ser humano presumir uma noção de homem não natural e fora da 

natureza, efetivada com o capitalismo industrial. O mesmo autor complementa: “a natureza é, em 

nossa sociedade, um objeto a ser dominado por um sujeito, o homem, muito embora saibamos que 

nem todos os homens são proprietários da natureza” (Idem, p. 26).  

Com o passar dos anos, a atividade do turismo em espaços naturais configurou-se como uma 

espécie de “fuga” do homem urbano como tentativa de se reaproximar da natureza, em um momento 

histórico em que a beleza cênica, a monumentalidade e a excepcionalidade das áreas naturais 

passaram a ser valorizadas, como ratifica a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura, ao priorizar essas características na escolha de um bem a ser preservado. 

Cabe também contextualizar as ações para o desenvolvimento da atividade turística, assim 
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como a valorização das áreas naturais pela sociedade contemporânea. Logo, o objetivo deste trabalho 

é verificar como o turismo se apropriou dos espaços naturais, tomando como estudo de caso o 

Pantanal, com base na noção marxista de “construção destrutiva” presente em Moretti (2006). Essa 

noção é pautada na ideia de que os elementos naturais e as relações sociais que foram formados 

historicamente são modificados conforme novas orientações que se relacionam à procura do mercado 

de consumo global. Desse modo, no caso da atividade do turismo, lugares são vendidos como 

mercadorias, visto que existe uma demanda pelo consumo de territórios cuja segmentação do turismo 

esteja pautada na natureza (PAES-LUCHIARI, 2007). 

Este trabalho divide-se em três partes: produção e consumo do espaço pelo turismo; a 

valorização das áreas naturais no Brasil e os territórios da conservação; e o crescimento das 

modalidades de turismo ligadas a espaços naturais e o caso do Pantanal. Na última parte, 

analisaremos uma imagem que vende o Pantanal como um atrativo a partir de uma reflexão teórica 

baseada na produção e no consumo da região pantaneira. 

 

Palavras-chave: Produção do espaço. Territórios da conservação. Turismo. Áreas naturais. Pantanal. 

 

Introdução e Metodologia 

 

 O Pantanal é a maior planície alagável do mundo, contando com com 140.000 km² em território 

brasileiro, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Apesar de cerca de 70% da área do 

Pantanal se encontrar no Brasil, esse ecossistema também engloba o Paraguai e a Bolívia.  Sua 

importância é reconhecida mundialmente pela sua grande biodiversidade e pela presença de espécies 

endêmicas, sendo as relações homem-meio, muitas vezes, menos abordadas. 
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Mapa 1. Relevo do Brasil – Classificação Geomorfológica de Ab’Saber, com destaque para a Planície 

do Pantanal em verde escuro. 

 

 Verificaremos que a construção da ideia de crise ambiental e a valorização da natureza 

desencadearam uma valorização de ecossistemas como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e o 

Pantanal. Devido a suas características naturais, a consideração do Pantanal como um santuário leva à 

associação dessa condição ao “mito moderno da natureza intocada” (DIEGUES, 2004). Soma-se a 

isso, o crescimento da atividade do turismo relacionada a espaços naturais nas últimas décadas, o que 
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contribuiu para um aumento de visitações em áreas de relevante importância ambiental, modificando 

relações vigentes nesses espaços.  

 

A Produção e o Consumo do Espaço pelo Turismo 

 

A produção e consumo do espaço, antes de tudo, ocorrem em um determinado território, que 

não é uma escala de análise, mas sim um dado da realidade ou um sítio fixado. Nesse sentido, 

conforme Brandão (2007: 17), o território é “uma construção social, por natureza conflituosa, uma 

produção coletiva, dinâmica, multidimensional, com trajetória histórica em aberto”. Para Milton Santos 

(1996), o território é o híbrido de sistemas de objetos e de um sistema de ações. Logo, consideramos 

que o espaço funciona como um conjunto de fixos e fluxos, sendo que os elementos fixos de um lugar 

possibilitam a ocorrência de ações que mudam o próprio lugar, propiciando a ocorrência de fluxos 

novos ou renovados, que segundo Santos (1996) recriam as condições ambientais e sociais, 

redefinindo cada lugar. Todavia, lembramos que os modelos de território que temos construído 

apresentam como base a dominação do capital. 

De acordo com Brandão (2007), é necessário encontrar a escala adequada para a observação 

dos fenômenos sobre os quais se deseja lançar procedimentos teórico-metodológicos. Com isso, a 

escala espacial deve ser enxergada como um recorte para a compreensão das determinações e 

condicionantes dos fenômenos sociais no território. Portanto, para analisarmos a produção e o 

consumo do espaço pelo turismo no Pantanal Brasileiro, realizaremos uma análise de observação em 

escala regional. Sendo assim, quando nos referimos ao Pantanal Brasileiro, fazemos menção à porção 

brasileira desse ecossistema como um todo, visando mostrar as tendências em relação à imagem 

vendida da região pelo e para o turismo, principalmente nos territórios da conservação pantaneiros. 

Para entendermos a produção e o consumo do espaço1 no cerne do modo capitalista de 

produção, em primeiro lugar, não temos como nos desvincular da teoria da acumulação. Segundo 

Harvey (2005: 43), “a acumulação é o motor cuja potência aumenta no modo de produção capitalista. O 

sistema capitalista é, portanto, muito dinâmico e inevitavelmente expansível (...)”.  Nesse sentido, o 

progresso da acumulação depende e pressupõe alguns fatores, dentre eles: 

 - “A existência de mercado para absorver as quantidades crescentes de mercadorias produzidas. Se 

não puderem ser encontradas necessidades para os bens, ou se não existir demanda efetiva (...), 

então desaparecerão as condições para a acumulação capitalista” (HARVEY, 2005: 45). 

                                                             
1 Segundo Douglas Santos (2008: 2), “aprendemos que o espaço é o objeto da Geografia e, (...) parte considerável de 
nossos esforços foi dedicado a explicitar os conceitos que poderia dar conta de identificar a categoria escolhida para ser 
objeto da Geografia”. 
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Conforme Cruz, quando o turismo é estudado sob a abordagem geográfica, compreende-se 

que seja um pressuposto entendê-lo como uma prática social, que engloba o deslocamento de pessoas 

pelo território, caracterizando o espaço geográfico como seu principal objeto de consumo (CRUZ, 

2003). A partir daí, afirma a autora: 

 

O que não se pode questionar é a capacidade que tem o turismo de mudar a organização 

socioespacial dos núcleos receptores, aos quais ele impõe sua lógica, que inclui a 

implantação de novos objetos bem como a incorporação de objetos preexistentes, tudo 

rearranjado para que a prática social do turismo possa acontecer (CRUZ, 2003:59). 

 

Portanto, a atividade do turismo é compreendida como complexa, já que é consumidora e 

produtora de espaço. De acordo com a noção marxista de “construção destrutiva” presente em Moretti 

(2006), baseada na ideia de que os elementos naturais e as relações sociais que foram formadas 

historicamente são modificados conforme novas orientações que se relacionam à procura do mercado 

de consumo global, entendemos que no caso da atividade do turismo, lugares2 são vendidos como 

mercadorias, já que existe uma demanda pelo consumo de territórios cuja segmentação do turismo 

esteja pautada na natureza.  

Com isso, o Pantanal configura-se como uma região, em uma análise escalar, cujo 

“ecossistema úmido alagadiço de água fresca confere ao sítio um gradiente ecológico de importância 

única, assim como uma paisagem dramática”3. Nesse sentido, entendemos paisagem como: 

A expressão que usamos para identificar o primeiro contato que um sujeito tem com um 

ambiente, isto é, com as maneias pelas quais seus sentidos se apropriam das sensações, 

mas, ainda, eles não possuem um sentido próprio. É, em outras palavras, o contato com a 

aparência dos lugares (SANTOS, 2007: 8) 

Verificamos que a representatividade desse ecossistema em nível global se dá, de forma geral, 

pela homogeneização caracterizada por uma paisagem sintetizada pela vegetação e pela característica 

alagadiça, paisagem esta utilizada para a mercantilização da região4 pela atividade do turismo, em um 

contexto em que vemos ideias de imaginário romântico religadas à noção de natureza, ou seja, há um 

reencontro da questão estética com a natureza, valorizada pela ideia de santuário ecológico. 

                                                             
2 De acordo com Douglas Santos (2007: 15), “a noção de lugar nos leva a pensar num certo tipo de identidade relacionada a 
uma localização”.  
 
3 Endereço eletrônico da Unesco. Disponível em: <http://whc.unesco.org/en/list/999/>. Acesso em: 30 de Janeiro de 2012. 
Tradução do Inglês. 
 
4 Conforme Douglas Santos (2007: 13), “quando nos defrontamos com a aparência (paisagem) e procuramos identificar o 
significado da ordenação observada (território) para, finalmente, reconhecermos os diferentes aspectos que constituem 
aquela realidade (região) não estamos fazendo nada mais que identificar o significado dos fenômenos, tendo como 
referência a dimensão espacial que eles possuem”. 

http://whc.unesco.org/en/list/999/
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 Contudo, devemos lembrar que como toda sociedade e toda cultura uma determinada ideia do 

que seja a natureza, por conseguinte, o conceito de natureza não é natural, sendo inventado e 

instaurado pelos homens. (PORTO-GONÇALVES, 2011). Assim, a ideia de natureza objetiva e exterior 

ao ser humano pressupõe uma noção de homem não natural e fora da natureza, consolidada com o 

capitalismo industrial. O mesmo autor ainda complementa: “a natureza é, em nossa sociedade, um 

objeto a ser dominado por um sujeito, o homem, muito embora saibamos que nem todos os homens 

são proprietários da natureza” (PORTO-GONÇALVES, 2011: 26).  

Na sociedade contemporânea, a valorização das áreas naturais pelos ocidentais passa a ser 

colocada em evidência a partir dos anos 1960, com a emergência, na política, de movimentos sociais, 

dentre eles o ecológico. Nesses movimentos, verificamos uma crítica ao modo de vida e não somente 

ao modo de produção, revelando a preocupação com o meio ambiente e com a preservação da 

natureza, o que culminou com a Declaração de Estocolmo em 1972. Posteriormente, em 1974, houve a 

Declaração de Cocoyoc, seguidos pelo Relatório Brundtland em 1987, a ECO-92 ou RIO-92, 

objetivando encontrar modelos alternativos de desenvolvimento que englobassem os pressupostos de 

um desenvolvimento sustentável, entendido como “aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”. 

(CMMAD, 1987)5.  

O desenvolvimento sustentável, portanto, surgiu como uma forma de tentar conciliar o 

desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e a valorização cultural das comunidades que o 

praticam, apesar de até os dias atuais enfrentar dificuldades param se concretizar, já que a existência 

do modo de produção capitalista, em que o capitalista sempre almeja o maior lucro, não é passível de 

coexistência com o uso equilibrado, em escala global, dos recursos naturais e da diminuição das 

desigualdades sociais.  

Por fim, para compreendermos as ligações entre a natureza e a política, temos de entender 

como uma política de natureza modifica a vida pública, tentando adaptar nosso sistema de produção às 

exigências da natureza, visando preservá-la contra as degradações humanas (LATOUR, 2004). Nesse 

sentido, os territórios da conservação compõem a preocupação com a natureza na vida pública e o 

turismo liga-se à natureza, já que os ecossistemas considerados de grande importância são 

incumbidos da tarefa de integrar o desenvolvimento e a conservação da natureza. 

 

A valorização das áreas naturais no Brasil e os territórios da conservação 

                                                             
5 Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/051/51goncalves.htm >. Acesso em: 15 de Fevereiro de 2012. 

http://www.espacoacademico.com.br/051/51goncalves.htm
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No Brasil, segundo Cruz (2003), as consequências da revalorização das áreas naturais foram 

destacadas a partir da década de 1980, com o incremento das legislações referentes à proteção de 

áreas naturais. Visando direcionar as práticas de turismo em ambientes naturais, o governo federal, 

desde a década de 1990, vem estabelecendo metas e diretrizes para o ecoturismo, o qual foi 

grandemente impulsionado pela diversidade dos ecossistemas brasileiros. 

Enfatizamos que no final do século XX termos como “degradação”, “conservação” e 

“preservação ambiental” caracterizaram-se como cotidianos, levando Cruz (2003) a denominar a 

questão da preservação da natureza como senso comum. Nesse panorama, verificamos a colocação 

da Floresta Amazônica, do Pantanal e da Mata Atlântica como santuários, levando à associação dessa 

condição ao “mito moderno da natureza intocada”. (DIEGUES, 2004).  

 No Brasil, as unidades de conservação foram criadas com base no modelo norte-americano de 

“wilderness” (selvagem), destacando-se a visão do homem urbano a respeito da natureza, ou seja, a 

origem de como construímos a nossa ideia de conservação pauta-se em países centrais que não 

conhecem a nossa realidade e que não consideram a existência de populações dentro desses 

territórios. Assim, concordamos com Boaventura de Sousa Santos (2007: 21) ao afirmar que 

precisamos “reinventar a emancipação social a partir do Sul (ou seja dos países periféricos e 

semiperiféricos do sistema mundial), para permitir que as ciências sociais se reunissem e 

organizassem internacionalmente fora dos centros hegemônicos”. Além disso, temos de nos atentar 

também à questão dos conhecimentos rivais baseado na negação do conhecimento científico e 

alternativo (conhecimentos populares, indígenas, camponeses, etc.) do Sul por parte do Norte, o qual, 

por sua vez se apropria perversamente desses conhecimentos a fim de transformá-los em matéria-

prima para o desenvolvimento do conhecimento científico, usando, assim, nossa biodiversidade 

(SOUSA-SANTOS, 2007). 

Nesta dinâmica contraditória, ressaltamos que as unidades de conservação são criadas para 

satisfazer os desejos e necessidades de uma sociedade que se urbaniza e que, portanto, está cada 

vez mais longe da primeira natureza. Assim, Diegues discorre: 

Os preservacionistas americanos, partindo do contexto de rápida expansão urbano-industrial 

dos Estados Unidos, propunham “ilhas” de conservação ambiental, de grande beleza cênica, 

onde o homem da cidade pudesse apreciar e reverenciar a natureza selvagem. Desse modo, 

as áreas naturais protegidas se constituíram em propriedade ou espaços públicos 
(DIEGUES, 2004: 11). 

Em 1988, a Constituição Federal Brasileira definiu no artigo 225 que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
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vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. Conforme o parágrafo 4 do mesmo artigo: 

A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da 

lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto 

ao uso dos recursos naturais. 

Em 2000, foi implementado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), uma 

política pública de meio ambiente baseada no modelo norte-americano de conservação e 

regulamentada pela Lei Federal número 9985, Artigo 2º, Inciso I, o qual define que uma unidade de 

conservação é: 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção.6 

Em relação à criação das unidades, percebemos que a maioria delas foi implementada a partir 

dos anos 1990, coincidindo com a Rio 92, a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, que procurava alternativas e soluções para o desenvolvimento sustentável mundial. Nessa 

convenção, acordos foram feitos, dentre eles a Agenda 21, que comprometeu as nações signatárias a 

seguir uma conduta de desenvolvimento sustentável a partir de projetos de âmbito local, e a 

Convenção de Diversidade Biológica, que tratou da proteção do patrimônio genético e demais recursos 

associados à diversidade biológica (BRASIL, 2010c)7. Além disso, o maior número de criação de 

unidades de conservação (UCs), na última década, coincide com a lei do SNUC, do ano de 2000.  

Destacamos que as UCs podem ser tanto públicas (geridas pelos órgãos federal, estadual ou 

municipal) como privadas (como é o caso das reservas particulares do patrimônio natural - RPPNs). O 

SNUC divide as UCs em dois grupos: de proteção integral e de uso sustentável. Basicamente, a 

diferença entre as duas é que as UCs de Proteção Integral visam à preservação da natureza, com a 

permissão apenas do uso indireto dos recursos naturais. Já o grupo de Uso Sustentável também busca 

a proteção da natureza, porém com uso sustentável, direto ou  indireto, de alguns recursos naturais 

(BRASIL, 2000)8. Assim, finalidades de uma unidade de conservação, de modo geral, estão apoiadas 

em um tripé: 

                                                             
6 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em: 5 de Novembro de 2012. 
 
7 Disponível em: < http://www.cdb.gov.br/CDB>. Acesso em: 05 de Novembro de 2012. 
 
8 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em: 20 de Outubro de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm
http://www.cdb.gov.br/CDB
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 Proteção de recursos naturais; 

 Desenvolvimento de pesquisa sobre suas características socioambientais; 

 Oferecimento de áreas para lazer, recreação e educação ambiental à comunidade. 

Nesse último item, no que concerne ao lazer, enfatizamos que diversas UCs também permitem 

a atividade do turismo, ou seja, há uma quantificação de um elemento da natureza enquanto 

mercadoria, que tem um preço. Portanto, insere-se a questão do valor concernente ao simbólico e ao 

imaginário na relação sociedade-natureza. Com isso, as comunidades tradicionais responsáveis pela 

preservação da natureza, muitas vezes, pautadas em modos não capitalistas de produção, acabam 

sendo destruídas e absorvidas em prol da criação de espaços novos para a acumulação de capital. 

Sousa-Santos (2007: 33) coloca em evidência esta questão ao refletir: “Seria apenas coincidência que 

80% da biodiversidade se encontre em territórios indígenas? Não. É porque a natureza neles é 

Pachamama, não é um recurso natural”, sendo assim, parte da vida desses povos e de sua 

sociabilidade. Portanto, conforme Harvey (2005), a simples penetração da forma dinheiro tem uma 

influência desagregadora, já que nos lugares onde o dinheiro não é a comunidade, ele acaba por 

dissolvê-la.  

Não podemos esquecer que as lutas pela apropriação da terra e da natureza não estão 

dissociadas do processo de territorialização do capital e do grande capital tanto na Amazônia quanto no 

Pantanal. Conforme Moreira (1995)9, os embates referentes à apropriação da terra tem relação com a 

dinâmica do capitalismo contemporâneo e a territorialização de seus interesses, sendo a biodiversidade 

um deles. Desse modo, a biodiversidade atua como um mecanismo de valorização das áreas naturais 

e de sua mercantilização por meio do consumo, além de possibilitar, no caso das reservas particulares 

do patrimônio natural, que essas propriedades rurais obtenham isenção de Imposto Territorial Rural 

(ITR). Portanto, na contemporaneidade, a questão ecológica, segundo Roberto Moreira (1995), confere 

novos significados à questão da propriedade da terra, redimensionando-a como valorização e 

apropriação da natureza. Ruy Moreira (2011) complementa esta reflexão afirmando que o mercado 

passa a comandar a relação com a natureza e o trabalho, já que a natureza é a fonte originária das 

riquezas. 

Com isso, percebemos que se formaram territórios da conservação no Brasil, com limites 

políticos definidos no momento da implementação de cada unidade de conservação, mas que não 

deixam de ser territórios de embates políticos, sociais e econômicos, visto que o espaço híbrido é um 

conjunto das múltiplas territorialidades. Temos de ser críticos em relação à ecologia política, e a como 

podemos falar da natureza por ela própria, pois como afirma Latour (2004: 47): 

                                                             
9 Disponível em: < http://r1.ufrrj.br/esa/art/199506-089-111.pdf>. Acesso em: 10 de Outubro de 2012. 

http://r1.ufrrj.br/esa/art/199506-089-111.pdf
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A ecologia política jamais pretendeu servir à natureza pelo seu próprio bem, pois ela é 

absolutamente incapaz de definir o bem comum de uma sociedade desumanizada. Ela faz 

muito melhor que defender a natureza (seja por ela mesma, seja pelo bem dos futuros 

humanos). Ela suspende nossas certezas concernentes ao soberano bem dos homens e das 

coisas, dos fins e dos meios. 

No caso específico das unidades de conservação, ao serem concebidas como santuários 

naturais, de natureza intocada, de imensidão e de vazio populacional, retirando a população que antes 

habitava esses territórios, verificamos a tendência à incorporação desses territórios à atividade do 

ecoturismo, a qual é vista como mais uma estratégia de lucro pelo modo capitalista de produção. No 

caso do Brasil, o ecoturismo pode ocorrer em diversas categorias de unidades de conservação, como 

parques nacionais, parques estaduais e reservas particulares do patrimônio natural, dentre outras UCs. 

Com isso, podemos entender que a natureza foi privatizada, sendo a ideia de conservação associada à 

mercadoria. 

O Brasil é um exemplo emblemático de como as ideias de natureza construídas levaram a uma 

ideia de conservação, a qual foi concretizada pelo SNUC, com a criação de normas para esses 

territórios da conservação. Nesse sentido, constatamos, no caso do Pantanal, um incremento 

significativo de territórios da conservação. Em 1998, antes do SNUC, havia somente uma estação 

ecológica e um parque nacional; já em 2006, verificamos a presença de inúmeras RPPNs, assim como 

o estabelecimento de parques estaduais, um parque municipal e uma área de proteção ambiental 

(APA). Esses dados revelam uma particularidade: de acordo com o SNUC, as atividades permitidas em 

RPPNs, por exemplo, são restritas à pesquisa científica10 e à visitação com objetivos turísticos, 

recreativos e educacionais, o que possibilita a exploração da atividade do turismo e, principalmente, do 

turismo rural e do ecoturismo, a partir do entendimento da ideia de natureza externa aos homens, 

predominando um olhar de dominação da natureza, a qual é explorada por uma valoração e seu 

usufruto é colocado no mercado, contribuindo para o processo de reprodução do capital. 

 

 

Tabela 1. Unidades de Conservação existentes no Pantanal em 1998. 11 

                                                             
10 A pesquisa científica em RPPN deverá ser estimulada e dependerá de autorização prévia do proprietário, conforme o 
Artigo 18 do Decreto nº 5.746, de 05 de Abril de 2006. 
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Fonte: Vila da Silva et. al. Disponível em: <http://www.geopantanal2009.cnptia.embrapa.br/cd/pdf/p165.pdf>. Acesso em: 05 

de Outubro de 2012 

 

Tabela 2. Unidades de Conservação do Pantanal do ano de 2006.12 

Fonte: Vila da Silva et. al. Disponível em: <http://www.geopantanal2009.cnptia.embrapa.br/cd/pdf/p165.pdf>. Acesso em: 05 

de Outubro de 2012. 

 

Resultados 

 

O crescimento das modalidades de turismo ligadas a espaços naturais e o caso do Pantanal 

 

A partir da década de 1990, o turismo, no Brasil, passou a ser pensado como uma estratégia 

de desenvolvimento integrado, sendo o ordenamento do território a base para o desenvolvimento desta 

atividade. Nesse sentido, o turismo começou a entrar nas agendas municipais como uma atividade 

importante, com o estabelecimento de projetos turísticos municipais, reforçados pelo planejamento de 

desenvolvimento turístico municipal que previa a criação de atrativos e serviços turísticos no contexto 
                                                                                                                                                                                              
 
12 Observação: O Parque Nacional da Bodoquena não constou nesta tabela, pois de acordo com o ICMBIO, o parque faz 
parte do bioma Cerrado. 

 

http://www.geopantanal2009.cnptia.embrapa.br/cd/pdf/p165.pdf
http://www.geopantanal2009.cnptia.embrapa.br/cd/pdf/p165.pdf
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do Programa Nacional de Municipalização do Turismo. 

Devemos lembrar que com Lula na presidência, o turismo passou a ser pensado em outra 

escala ao estabelecer o Programa Nacional de Regionalização do Turismo, pautado nos roteiros do 

Brasil. Assim, o desenvolvimento turístico começou a ser concebido em escala regional, servindo como 

indutor de desenvolvimento regional a partir da criação de zonas turísticas baseadas em critérios 

geopolíticos de regionalização. Com isso, configuraram-se regiões turísticas que visavam transformar o 

território em produto, com base nos roteiros do Brasil que são incentivados tanto no mercado nacional 

quanto no internacional. Nesse contexto, o Ministério do Turismo ficou responsável pelas políticas 

públicas de desenvolvimento do turismo, enquanto que a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) se 

responsabilizou em fortalecer o destino Brasil no exterior, alterando a imagem do Brasil e criando uma 

marca turística, “marca Brasil”.13 

Em relação às modalidades de turismo ligadas a espaços naturais, ressaltamos que a partir 

dos anos 1990 houve um crescimento desses segmentos. Esse tipo de turismo possui nos recursos 

naturais seu principal objeto de consumo e, normalmente, as denominações recebidas são de 

ecoturismo, turismo ecológico ou turismo de natureza (CRUZ, 2003). Logo, cabe explicitar as definições 

do Ministério do Turismo referentes ao ecoturismo: 

 

Este segmento é caracterizado pelo contato com ambientes naturais, pela realização de 

atividades que possam proporcionar a vivência e o conhecimento da natureza e pela 

proteção das áreas onde ocorre. Ou seja, assenta-se sobre o tripé: interpretação, 

conservação e sustentabilidade. Assim, o ecoturismo pode ser entendido como as atividades 

turísticas baseadas na relação sustentável com a natureza, comprometidas com a 

conservação e a educação ambiental. 

Deste modo, o Ecoturismo está diretamente relacionado com o conceito de turismo 

sustentável, que relaciona as necessidades dos turistas e das regiões receptoras, 

protegendo e fortalecendo oportunidades para o futuro. Contempla a gestão dos recursos 

econômicos e sociais e necessidades estéticas, mantendo a integridade cultural, os 

processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas de suporte à vida. 

(MINISTÉRIO DO TURISMO)14. 

 

Em relação ao Plano Nacional de Turismo (2003), Paes-Luchiari lembra que o então presidente 

Lula afirmou que “a vocação natural do nosso país deve ser transformada em fonte permanente de 

riqueza, através do turismo”, proposta que continua sendo afirmada pelo governo, visando que o 

                                                             
13 Ideias apresentadas pelo Professor Doutor Marcelo Sotratti na mesa redonda: “O Brasil no circuito turístico mundial”, no 
evento: “Brasil: 6ª economia do mundo: aonde queremos chegar? – VII Semana de Geografia da Unicamp”, ocorrido na 
Unicamp em Setembro de 2012. 
 
14 MINISTÉRIO do Turismo. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/estruturacao_segmentos/ecoturismo.html>. 
Acesso em: 08 de Fevereiro de 2012. 

http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/estruturacao_segmentos/ecoturismo.html
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turismo se transforme em um “agente da valorização e conservação do patrimônio ambiental (cultural e 

natural), fortalecendo o princípio da sustentabilidade” (PAES-LUCHIARI, 2007: 35).  

Esse olhar, que valoriza as áreas remanescentes de vegetação nativa, as formações 

geológicas, a hidrografia, a geomorfologia, entre outros elementos naturais, “captura na natureza, o 

recurso econômico, a estratégia espacial política de poder, a satisfação estética valorizada pelo 

imaginário social e, por conseguinte, pelo mercado” (Ibidem, p.35). Ao mesmo tempo, as agências de 

viagem vendem, nos diversos segmentos relacionados ao chamado turismo de natureza, a experiência 

individual mediada pela natureza. 

Adyr Rodrigues (2006) complementa essa discussão ao apontar a “distinção bipolar do espaço-

tempo”, chamada de esfera de trabalho e esfera do ócio. Entendemos que somente uma pequena 

parcela da população mundial possui as condições imateriais, relacionadas ao tempo livre, para viajar, 

além de possuir as condições materiais, ou seja, dinheiro, já que o mercado do turismo é um dos 

segmentos mais importantes da economia capitalista, vinculando-se ao sistema produtivo global. 

Diferentemente do turismo de massa, o ecoturismo possui nos espaços naturais o seu principal objeto 

de consumo, demandando um conjunto reduzido de infraestruturas e serviços, os quais, certas vezes, 

são luxuosos (CRUZ, 2003). 

Ainda, para a mesma autora: 

Tanto no caso do ecoturismo que acontece na Amazônia como naquele que está 
acontecendo no Pantanal, as capitais dos estados em que se inserem essas práticas ou as 
capitais mais próximas são os portões de entrada dos ecoturistas pelo simples fato de que 
nessas cidades se concentram as infraestruturas que permitem a acessibilidade dos 
visitantes aos destinos de interior, como aeroportos e agenciamento da atividade. Nesse 
caso, torna-se necessário reconhecer que, embora o ecoturismo tenha na natureza seu 
principal objeto de consumo, ele também depende dos espaços urbanos, sob diversos 
aspectos. (CRUZ, 2003:69). 

De acordo com os marcos conceituais do Ministério do Turismo15, o ecoturismo visa o incentivo 

à conservação do patrimônio natural e procura uma consciência ambientalista a partir do entendimento 

do ambiente. Com isso, é necessário que essa segmentação do turismo promova atividades vinculadas 

à reflexão e à integração do homem ao meio, em uma inter-relação com o ecossistema, costumes e a 

história local, de forma planejada, procurando envolver os turistas nas questões voltadas à 

conservação dos recursos que compõem o patrimônio. Para o Ministério do Turismo, em seus marcos 

conceituais, está explícito que: “a distribuição dos benefícios resultantes das atividades ecoturísticas 

deve contemplar, principalmente, as comunidades receptivas, de modo a torná-las protagonistas do 

                                                             
15 Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Marcos_Conceituai
s.pdf>. Acesso em: 20 de Fevereiro de 2012. 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Marcos_Conceituais.pdf
http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Marcos_Conceituais.pdf
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processo de desenvolvimento da região.”16 

Além disso, nas últimas décadas, assistimos a um aumento no número de organizações não 

governamentais que possuem como cerne a questão ambiental, assim como houve um incremento nas 

legislações ambientais. Soma-se a isso, o papel da mídia na propagação da necessidade de proteção 

ao meio ambiente e de práticas preservacionistas. Nesse sentido, o ecoturismo desenvolve-se como 

um produto desse momento histórico (CRUZ, 2003). 

Concernente ao Pantanal, verificamos que a partir da década de 1990 vem ocorrendo uma 

intensificação do processo de produção e consumo do espaço pantaneiro, com destaque para o 

crescimento da atividade do turismo como mais um aspecto que permite que essa região se insira na 

racionalidade global. Em relação aos roteiros propostos pelo Ministério do Turismo, temos: o roteiro 

Brasília, Bonito e Pantanal; o roteiro Foz do Iguaçu, Pantanal e Bonito; o roteiro Pantanal e Bonito e o 

roteiro do Pantanal à Amazônia, dentro do próprio estado do Mato Grosso.  

Em um primeiro momento, cabe ressaltar que, segundo Moretti (2006), a produção capitalista 

da região pantaneira sempre esteve ligada aos elementos naturais e suas transformações. Moretti 

destaca algumas modificações sociais ocorridas no Pantanal, como as transformações na cultura, nas 

relações e nas formas de trabalho e na relação com os elementos naturais, visto que o conhecimento é 

valorizado como uma possibilidade de mercantilização através da venda do artesanato e do costume 

locais, assim como dos elementos da natureza e das formas de se relacionar com a natureza. Em 

relação às cidades pantaneiras, Moretti afirma que: 

 

O lugar e as relações sociais são destituídos de seu conteúdo real através da 
espetacularização das relações sociais e das transformações do mundo do trabalho, que 
passa a ser praticado de acordo com as normas definidas pelo modo de vida urbano, ou 
seja, numa nova racionalidade (MORETTI, 2006: 2). 

  

Essas mudanças devem ser analisadas à luz da atividade do turismo no Pantanal, a qual se 

configura como uma atividade relativamente recente, e, que produz e consome espaço, seja tanto por 

meio do consumo dos elementos naturais, como pela cultura local e, consequentemente, produzindo 

territorialidades conforme as necessidades mercadológicas para a sua reprodução. Nesse sentido, 

temos o consumo da paisagem, do exótico, dos elementos da natureza e das relações tradicionais, 

caracterizando esse processo, de certo modo, como uma modificação da paisagem e de perda das 

tradições do homem pantaneiro. 

 Conforme Moretti (2006), há uma venda do Pantanal pela atividade do turismo que é 

                                                             
16 Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Marcos_Conceituai
s.pdf>. Acesso em: 20 de Fevereiro de 2012. 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Marcos_Conceituais.pdf
http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Marcos_Conceituais.pdf
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concretizada na ação das empresas de turismo por meio da propaganda e do marketing, em que é 

vendida a ideia de valorização da natureza, no sentido em que conservar passa a ter um valor e isso 

passa a ter um preço. “O Pantanal é apresentado para o mundo como um lugar natural, embora, 

artificializado, ou seja, este lugar tem como característica a presença de elementos da natureza, mas 

se encontra deslocado do real” (MORETTI, 2006: 3). Nesse sentido, temos a venda de uma imagem 

relacionada ao “paraíso perdido”, fortalecida pelo fato de que os turistas vão ver o monumental e o 

exótico, este último simbolizado, muitas vezes, pelo animal jacaré, no Pantanal, que pode ser 

considerado uma espetacularização da natureza, que, por sua vez, faz parte da economia dos 

intercâmbios simbólicos.  

 

 

Imagem 1. Propaganda do Pantanal da maior empresa de viagens do Brasil, CVC Viagens.17 

 

É importante destacar que apesar de apenas o Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal, 

composto por três RPPNs e o Parque Nacional do Pantanal, ser Patrimônio Natural da Humanidade 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 

frequentemente, vemos em endereços eletrônicos e catálogos de empresa de turismo a designação de 

que o Pantanal, de forma geral, é Patrimônio Natural da Humanidade, o que pode influenciar a escolha 

do turista, já que a certificação da Unesco vem funcionando como um carimbo de qualidade neste 

                                                             
17 Disponível em: <http://www.cvc.com.br/destinos/brasil/pantanal.aspx?pmkt=63&gclid=CJu494fLtbMCFQeynQodJUIAnA>. 
Acesso em: 04 de Novembro de 2012. 

 

http://www.cvc.com.br/destinos/brasil/pantanal.aspx?pmkt=63&gclid=CJu494fLtbMCFQeynQodJUIAnA
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mercado de incorporação da natureza dentro do processo de mercantilização. Nesse sentido, 

percebemos que o Pantanal é tratado como um todo como Patrimônio Natural da Humanidade. 

Enfatizamos que houve a transformação do Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal em 

Reserva Natural da Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade, em 2000, em um momento em que 

a busca pelo chamado “desenvolvimento sustentável” e pela conservação ambiental ganhou um maior 

destaque. No entanto, a despeito da valorização da questão ecológica, o que, segundo Banducci Júnior 

& Moretti (2001), fez com que aumentasse o turismo ecológico para a região, também ocorreu uma 

crescente facilidade de acesso e qualificação dos serviços para o recebimento de turistas, ou seja, para 

que houvesse o seu desenvolvimento enquanto uma prática social e econômica foi preciso criar toda 

uma rede de infraestrutura. 

Com a Copa do Mundo de 2014, o Instituto Chico Mendes de Conservação (ICMBIO), 

juntamente com os Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo e a Embratur, criaram o Projeto 

“Parques da Copa”, visando receber os visitantes, principalmente estrangeiros, nas 27 Unidades de 

Conservação próximas às cidades sede e, que segundo o ICMBIO, “possuem grande apelo turístico”. 

Nesse sentido, foi afirmado que “a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no Brasil é uma 

grande oportunidade para o país se consolidar como um importante destino turístico internacional”18.  

Segundo o Projeto, “o ecoturismo, ao mesmo tempo em que ajuda a sensibilizar a sociedade 

para a importância das unidades de conservação, dinamiza as economias locais e gera recursos 

financeiros para a manutenção destas áreas”. Além disso, serão oferecidas estruturas nos parques e 

regiões. O que cabe destacar é que os critérios para a seleção das unidades pautam-se, 

principalmente, na beleza cênica com potencial de atratividade nacional e internacional, na 

monumentalidade, excepcionalidade, ou seja, em alguns critérios que em muito se assemelham aos 

critérios de tombamento de patrimônios naturais pela Unesco. Assim, verificamos dentre as 27 UCs, 

algumas que são consideradas Patrimônios Naturais da Humanidade pela Unesco, como: o Parque 

Nacional do Iguaçu, o Parque Nacional do Jaú, o Parque Nacional Anavilhanas, o Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense.  

Esse fato mostra como as unidades de conservação se inserem no mercado global, 

dependendo da existência de uma rede de infraestrutura envolvendo hospedagem, estradas, 

aeroportos, alimentação e lazer. Além disso, o título de Patrimônio da Humanidade configura-se como 

um selo que atesta que determinadas características tornam um dado lugar merecedor de tal 

qualificação, de ser um bem de todo o planeta e que, certamente, possui características exuberantes, 

                                                             
18 Disponível em: < http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/visitacao/copa-2014.html>. Acesso em: 03 de Novembro 
de 2012. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/visitacao/copa-2014.html
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como é o caso do Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal, no qual se inclui o Parque Nacional do 

Pantanal Matogrossense.  

Paes-Luchiari (2007: 41) corrobora esta discussão ao afirmar que “a patrimonialização da 

natureza e sua consequente valorização turística – na forma de natureza domesticada, tecnificada e 

transformada em atrativo – são mediadas pelas relações do poder político, do poder econômico e das 

práticas sociais”. Assim, a biodiversidade de um determinado ecossistema, assim como o seu valor 

cênico, tem atraído o poder político e econômico, além do “olhar do turista”, um sujeito estranho ao 

lugar. Destacamos que o patrimônio e o turismo geram um conjunto de imagens, as quais suscitam de 

falsas aparências. É importante constatar que a inserção de determinados lugares na lista do 

patrimônio mundial desencadeia em uma facilitação dos processos de mercantilização do lugar, pois o 

papel catequizador da Unesco não financia esses lugares, mas cria a possibilidade de se atrair 

investimentos, como por exemplo, do Banco Mundial. 

O Pantanal inserido, desse modo, no mercado global, apresenta um processo complexo e 

contraditório, pois as alterações no local permitiram entender o lugar como algo que foi transformado 

para ser mercantilizado como um símbolo e, simultaneamente, um lugar que foi histórica e socialmente 

produzido pela sociedade local. Portanto, Moretti afirma que um “santuário ecológico” é vendido, além 

de se presenciar a venda da tranquilidade, da harmonia, ausente de contradições, e o conforto dos 

grandes hotéis urbanos e dos barco-hotéis. Desse modo, os problemas existentes são eliminados da 

paisagem, artificializando e espetacularizando o lugar, além de ocultar a miséria e a pobreza. 

Portanto, concordamos com Paes, quando esta afirma que: 

As ideologias constitutivas da vida social, ao serem consideradas como práticas empregadas 

nas decisões do planejamento do território, mobilizam o imaginário social na produção do 

espaço e nos permitem compreender melhor a valorização turística do patrimônio no 

planejamento do território, afirmando a concepção de espaço geográfico como portador de 

representações, de imaginário social e de tramas narrativas que o estruturam (PAES, 2009: 

166) 

Nesse sentido, a valorização estética das paisagens naturais e a eleição de sítios como 

patrimônio natural propiciaram as práticas de turismo na natureza, o qual, por sua vez, potencializou o 

processo de valorização econômica dessas áreas, produzindo novas territorialidades nos lugares 

atrativos, além de ter tomado esses lugares como bens simbólicos que povoam o imaginário social na 

esfera do consumo (PAES-LUCHIARI, 2007). 

Ressaltamos que alguns destinos, como o Pantanal, recebem turistas cujo padrão de vida é 

bastante elevado, sendo, majoritariamente, estrangeiros e, que, normalmente, preferem se hospedar 

em lugares confortáveis, como resorts. Esses turistas buscam áreas naturais em uma tentativa de fuga 

do urbano, sendo as unidades de conservação respostas inacabadas para a sociedade urbana 
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capitalista. 

 

Conclusões 

 

Conforme Marx apud Harvey (2005: 72), como consequência das tendências de expansão, o 

capitalismo cria: 

Um sistema de exploração geral das qualidades naturais e humanas (...). Por isso, a grande 

influência civilizadora do capital; sua produção de um estágio da sociedade em comparação 

ao qual todos os estágios anteriores parecem como meros desenvolvimentos locais da 

humanidade e como mera idolatria da natureza. Pela primeira vez, a natureza se tornou 

objeto para a humanidade, simplesmente uma matéria de utilidade (...). De acordo com essa 

tendência, o capital se impulsiona além das barreiras nacionais, e prejudica a adoração da 

natureza, assim como todas satisfações tradicionais, limitadas, incrustadas das 

necessidades ao alcance, e as reproduções dos antigos estilos de vida. É destrutivo em 

relação a tudo isso e, constantemente, revoluciona tudo isso, derrubando todas as barreiras 

que cercam o desenvolvimento das forças de produção, a expansão das necessidades, o 

desenvolvimento multifacetado da produção, e a exploração e a troca das forças naturais e 

mentais (...). 

Dessa forma, verificamos que a natureza se tornou um objeto para a sociedade capitalista, 

separando-se do homem. Nesse sentido, com a emergência dos discursos relacionados ao 

desenvolvimento sustentável, a natureza volta a fazer parte do cenário como um bem a ser preservado 

para atender as necessidades presentes e das gerações futuras. Entretanto, os capitalistas, visando ao 

lucro, procuram também esses espaços para a acumulação de capital por meio da atividade do 

turismo, sendo que isso, muitas vezes, ocorre em detrimento da perda da cultura local. 

Nesse sentido, o consumo do Pantanal pode também ser exercido através do consumo direto 

do espaço através do lazer e do turismo, em um modo de apropriação de espaços naturais pela 

sociedade, transformando-os em verdadeiras mercadorias. Assim, o turismo, enquanto prática social, 

deve ser compreendido no contexto de consumo e produção da natureza, que é consumo e produção 

de espaço. A natureza e a transformação de seus elementos, através do trabalho, em valor de troca 

estão inseridas na produção do espaço pelas leis do mercado (MORETTI, 2010). Isso revela um 

processo de degradação do meio ambiente, juntamente com um crescimento populacional mundial 

ainda em larga escala e um significativo acréscimo no consumismo. 

 Com isso, acreditamos que o Pantanal, de modo geral, ultimamente, vem sendo produzido e 

consumido de acordo com os interesses hegemônicos dominantes, de forma a destruir as relações 

locais, inclusive a relação entre o homem pantaneiro e natureza, destruindo, de certa forma, o modo 

como esse espaço foi produzido ao longo do tempo. Conforme afirma Moretti, “como a base do turismo 

no Pantanal é o consumo do ambiente natural e este é finito, a sua destruição promove a destruição da 
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própria atividade econômica”19. Por fim, concordamos com Rodrigues (1998: 13): “A questão ambiental 

deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito 

não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da ação social.” 

Portanto, a sociedade, de modo geral, possui participação na construção do meio urbano e ambiental, 

interferindo de modo benéfico ou não.  

Por fim, enquanto o turismo for adotado privilegiando o valor da natureza como mercadoria, em 

uma relação platônica, com o agravante da tentativa de exclusão da cultura das populações que vivem 

nesses territórios, teremos apenas simulacros simbolizados pela natureza intocada. 
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