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RESUMO  

 

O presente artigo vem apresentar uma avaliação mercadológica de um roteiro turístico 
integrado envolvendo dois municípios da região dos lagos maranhenses. Essa análise 
vem apresentar aspectos potenciais dos fatores de atratividade dos municípios de 
Viana e Penalva, no estado do Maranhão, Região Nordeste do Brasil, descrevendo 
alternativas para o melhor aproveitamento turístico e apresentando posicionamentos 
mercadológicos estrategicamente interligados, para a promoção turística do roteiro. O 
percurso metodológico, construído para o presente trabalho, alicerçou-se sobre um 
estudo exploratório e descritivo, de cunho qualitativo, utilizando como método de 
investigação o estudo de caso, com técnicas de levantamento de informações apoiadas 
em visitas aos municípios para a realização de diagnósticos turísticos por meio da 
aplicação de formulário de inventário simplificado, assim como avaliação da imagem 
mercadológica de cada município, para caracterização identitária do roteiro. Como 
estrutura o trabalho recorre a teoria para fundamentar todo o arcabouço de 
conhecimentos necessários para descrever um roteiro alicerçado em bases científicas, 
ressaltando como resultado a importância de se formatar, de forma integrada, um 
roteiro turístico planejado estrategicamente para atender a segmentos de 
consumidores que buscam lugares que combinam história e belezas naturais. 
 

Palavras-chave: Produto Turístico, Destino Turístico, Baixada Maranhense, Lagos 
Maranhenses. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca apresentar uma análise e avaliação mercadológica 

de três municípios da Baixada Maranhense, especificamente da região dos Lagos 

Maranhenses, envolvendo as cidades de Viana e Penalva, no estado do Maranhão, 

região Nordeste do Brasil, descrevendo alternativas para o melhor aproveitamento 

turístico e apresentando posicionamentos mercadológicos estrategicamente 

interligados, para a promoção turística do roteiro.  
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O sistema natural e a paisagem desta região são parecidos com os lagos de 

várzea da bacia amazônica em geral e peculiar à Ilha de Marajó. De acordo com Sousa 

e Gehring (2009), a Baixada Maranhense se constitui em uma ampla região, que se 

destaca pela diversidade de ecossistemas como rios, lagos, terras baixas, planas e 

inundáveis formadas pelas bacias hidrográficas dos rios Grajaú, Mearim, Pindaré, 

Pericumã, Turiaçu e outros de menor extensão.  

Uma característica marcante dessa região é a beleza proporcionada pelos 

imensos lagos que se formam nos campos com as cheias, revelando paisagens de rara 

beleza que contornam as cidades objetos desse estudo, além de outras que compõe a 

região dos lagos maranhenses. Os atrativos naturais de Viana e Penalva, aliados as 

suas especificidades históricas revelam um potencial turístico com aspectos peculiares, 

que podem ser formatados para atender a fluxos segmentados de turistas que buscam 

natureza e tranquilidade em ambientes naturais, autênticos e que não sofrem ainda os 

efeitos do turismo de massa.  

Em termos mercadológicos, essas cidades ainda não estão inseridas nas rotas 

turísticas promovidas no Estado do Maranhão, não configurando em nenhum dos 

inúmeros pacotes turísticos comercializados pelas agências de turismo da capital, São 

Luís, havendo a necessidade de adequada organização dos atrativos da região para 

comercializá-los como roteiros de forma integrada, visto que pela proximidade 

geográfica e equivalência de seus atrativos, se configuram como destinações propícias 

a formação de roteiros. 

Com o incremento da visitação de turistas e a divulgação dessa região e de 

suas potencialidades, certamente haverá geração de renda e empregos, pois novos 

empreendimentos como agências de turismo, restaurantes, hotéis e pousadas tendem 

a se instalarem e desenvolverem ofertas, podendo também trazer benefícios como a 

melhorias na infraestrutura urbana e no saneamento básico dessas, problemas que 

assolam essas localidades. 

Nesse sentido, o presente estudo parte do pressuposto de que para que a 

região seja realmente conhecida e visitada, é necessário fazer compreender: Quais os 

fatores de atratividade da região?; O que pode ser feito para transformar as cidades 

objetos desse estudo em produtos turísticos conhecidos?. 

O propósito central desse trabalho se constitui em revelar os fatores de 

atratividade dos municípios de Viana e Penalva, no estado do Maranhão, Brasil, 
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apresentando orientação para a formatação destes como produto turístico integrado na 

região dos lagos na Baixada Maranhense.  

Na primeira parte do trabalho, tem-se essa introdução. Na segunda parte, faz-

se uma abordagem sobre o produto turístico, compreendendo seus conceitos, 

componentes, o Destino como produto turístico, as posições das destinações em 

roteiros de viagens e a imagem mercadológica dos destinos turísticos. Na terceira 

parte, destaca-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho. Na 

quarta, apresentam-se os resultados e discussões da pesquisa, com uma abordagem 

inicial caracterizando a baixada maranhense, seguida de descrições sobre os fatores 

de atratividade dos três municípios, a proposta de roteirização e finalizando com os 

resultados da avaliação mercadológica realizada com grupos de visitantes. Na última 

parte, são apresentadas as considerações finais do estudo. 

 

2 PRODUTO TURÍSTICO 
 

O produto turístico como é compreendido atualmente, é originário do princípio 

da década de 50 na Europa Ocidental, porém é necessário citar que seus antecedentes 

datam de 1850, quando o agente de viagens inglês Thomas Bennett criou o Individual 

Inclusive Tour (IIT). Ao longo do tempo o conceito de produto turístico evoluiu sofrendo 

inúmeras mudanças.  

De acordo com Acerenza (1991, p.7), “o produto turístico é o conjunto de 

prestações materiais ou imateriais, que se oferecem com o propósito de satisfazer os 

desejos ou as expectativas do turista”. Já para Vaz (1999, p. 56), “o produto turístico é 

um conjunto de benefícios que o consumidor busca em uma determinada localidade e 

que são usufruídos tendo como suporte estrutural, um complexo de serviços oferecidos 

por diversas organizações”. Balanzá e Nadal (2003), consideram o produto turístico 

como uma combinação de bens e serviços, recursos e infraestruturas, ordenados de 

forma que ofereçam vantagens aos clientes, que consigam satisfazer suas motivações 

e expectativas e que estejam disponíveis para serem consumidos pelos turistas.   

Analisando os conceitos, pode-se entender como produto turístico, os serviços 

oferecidos e prestados que tem por objetivo satisfazer o consumidor, gerando o seu 

retorno e, consequentemente, o aumento de demanda. Constata-se também que o 

consumidor deseja um produto que lhe proporcione possibilidades de lazer e estrutura 

de serviços que lhe traga satisfação em termos de hospedagem, alojamento, além de 

facilidades de acesso ao destino e dentro dele, ou seja, espera que o lugar escolhido 
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tenha estrutura receptiva com serviços de qualidade e benefícios que aumentem a 

percepção de valor por parte dos visitantes e também da comunidade local.  

Medlik e Midleton (1923 apud ACERENZA, 1991) contribuem com essa 

discussão conceitual, afirmando que o produto turístico envolve um conjunto de 

elementos tangíveis e intangíveis, centralizados numa atividade específica e numa 

determinada destinação, as facilidades e as formas de acesso, das quais o turista 

compra a combinação de atividades e arranjos. 

Portanto, fazendo uma analogia entre os conceitos citados, pode-se constatar 

que o produto turístico envolve um conjunto de serviços ofertados ao turista em uma 

determinada localidade com o suporte de estruturas de acesso, serviços de transporte, 

de hospedagem, alimentação lazer e outros equipamentos que podem contribuir no 

aumento da permanência do visitante na localidade, permitindo uma percepção 

positiva, principalmente quando a combinação desses elementos apresenta-se 

estruturada e organizada. 

 

2.1 Componentes do Produto Turístico 
 

Segundo Kuazaqui (2000), o produto turístico é formado por três componentes 

básico que reunidos, originarão o produto final ofertado e vendido ao consumidor. São 

eles: os atrativos, as facilidades e os acessos. 

Os atrativos turísticos são um dos mais importantes componentes do produto 

turístico, é determinado pelas condições naturais, pelos fatores de vida e atividades 

humanas existentes na localidade. É esse componente que determina a escolha do 

destino da viagem do turista. Podem ser de quatro tipos, conforme Kuazaqui (2000): 

Natural, Cultural, de Eventos e Transformados. 

 Atrativos Naturais - São determinados pelas condições naturais e 

oferecidos pela própria natureza. Como exemplo tem-se: o clima, a flora, a 

fauna, paisagens típicas, rios, campos e lagos, etc; 

 Atrativos Culturais - São formados por tudo que se relaciona com 

manifestações culturais, vestígios de culturas antigas, áreas históricas e 

científicas, acontecimentos programados, infraestrutura de cultura e lazer, 

conjuntos arquitetônicos, entre outros;  

 Atrativos de Eventos – São aqueles em que um acontecimento constitui o 

principal fator para que o turista visite o lugar, tais como: feiras, exposições, 

congressos, convenções, e acontecimentos especiais; 
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 Atrativos Transformados – São aqueles em que há uma transformação de 

um local antes inabitável e sem atratividade, em complexos que mesclam 

lazer, entretenimento e educação, além de atrativos que receberam melhoria 

na infraestrutura, recuperação de patrimônio histórico e recuperação de meio 

ambiente. 

Considerando as facilidades, sua ausência poderá obstruir a integração do 

produto, pois estas ajudam a gerar demanda, assim como garantir o tempo de 

permanência na localidade. Como facilidade pode-se mencionar as instalações e 

serviços destinados a facilitar o alojamento e a alimentação, as amenidades, as 

distrações e os serviços complementares ao turista.  

Em relação ao acesso, enquanto componente do produto turístico, este refere-

se às estruturas (formas de acesso) que permitem o deslocamento do turista do seu 

local de origem até o destino, para usufruir do atrativo que motivou sua viagem. No 

contexto dessa estrutura têm-se os transportes (aéreo, marítimo, terrestre e fluvial) e as 

estradas e vias que permitem o deslocamento aos atrativos.  

Portanto, o produto turístico é um composto de tudo o que se pode consumir, 

experimentar, observar e apreciar durante uma viagem e para haver o consumo é 

necessário que seus componentes estejam interligados entre si, ocorrendo uma 

harmonia e, consequentemente, lucratividade, tanto para o empresariado do setor 

(trade turístico) como para o comércio local, gerando benefícios também para 

comunidade, com geração de empregos e renda e a possível melhoria da qualidade de 

vida. 

2.2 O Destino como Produto Turístico 

Considerando um Destino Turístico (cidade) como um produto, este pode ser 

considerado um produto turístico global, pois constitui um conglomerado de produtos 

turísticos que são comercializados dentro de um território determinado.  
 

“Um país, região ou estado, cidade ou lugar com um espaço determinado, 
com características de clima, raízes, infraestrutura e serviços próprios; com 
certa capacidade administrativa para desenvolver instrumentos comuns de 
planejamento; que adquire centralidade, atraindo turistas mediante produtos 
perfeitamente estruturados e adaptados às satisfações buscadas, graças à 
valorização e ordenação dos atrativos disponíveis; dotado de uma marca 
atraente, que traduza a oferta e que se comercializa tendo em conta o 
esforço integrado dos atores do turismo”. (VALLS, 2006, pag.16) 
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Um destino turístico deve ser compreendido como um conjunto que contém 

várias organizações e indivíduos que colaboram e competem na oferta de uma 

variedade de produtos e serviços aos turistas.  

Para Dias e Cassar (2005), um destino turístico deve ser concebido como um 

conjunto de organismos, no qual se desenrolam várias atividades, as quais buscam 

vender um produto turístico que aparece para a demanda como integrado, 

apresentando uma configuração organizacional, de forma que sua competitividade 

como produto turístico, estará diretamente relacionada ao valor agregado dos serviços 

proporcionados pelos vários agentes que compõe a cadeia produtiva do turismo local. 

Nesse sentido, o contexto permite entender que as cidades/localidades, 

enquanto produtos turísticos precisam ser tratadas com cuidados técnicos, uma vez 

que os turistas, enquanto consumidores, apresentam uma série de necessidades e 

desejos de viagens e buscam encontrar nas cidades  o essencial para sua satisfação, 

ou seja, um produto que ofereça atrativos e serviços de qualidade para que a 

experiência vivenciada seja prazerosa. 

Dentre as funções que um destino turístico deve desempenhar, Valls (2006) 

sugere:  

 Alcançar melhor qualidade de vida dos consumidores internos; 

 Competir em escala internacional em todos os aspectos possíveis, a fim 

de atrair turistas capazes de desfrutar de toda a oferta estruturada ou de 

parte dela;  

 Obter um desenvolvimento econômico superior, mediante a combinação 

dos demais fatores de produção; e  

 Gerar satisfação para os habitantes e visitantes.  
 

Os destinos turísticos se configuram em produtos carregados de aspectos 

culturais, políticos, econômicos, ambientais e principalmente sociais, pois um adequado 

planejamento e organização trazem mudanças impactantes em todos os aspectos 

mencionados. 

Sob a ótica mercadológica, deve-se pensar o destino como um produto que 

tem como propósito a geração de lucro a partir de ações comerciais eficazes capazes 

de atrair uma demanda consistente, a partir de inovações que criem um diferencial 

competitivo em relação às demais destinações. Esse esforço vem exigir uma 

participação contínua dos agentes da cadeia produtiva do turismo para que as ações, 

uma vez desenvolvidas de forma integrada, possam gerar resultados consistentes, 
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fortalecendo a marca do destino no competitivo mercado turístico, tanto nacional 

quanto internacional. 

 
2.3 Posições das Destinações em Roteiros De Viagens 

 
Uma das formas de realizar a análise mercadológica de uma cidade, enquanto 

destino turístico é avaliar a posição estratégica que esta ocupa nas rotas de viagens.  

“a posição será tanto mais estratégica quanto mais a localização geográfica 
for favorecida por aspectos topográficos e pelo traçado das vias de acesso. 
A importância de sua posição será também determinada pela localização 
dentro da divisão territorial político-administrativa”. (VAZ, 1999, p.61) 
 

A avaliação da posição que uma cidade (destino) ocupa em roteiros de viagem 

é extremamente importante, pois fomenta a tomada de decisões estratégicas para a 

ação mercadológica dos destinos no cenário turístico. Dentre essas ações pode-se 

reconfigurar posicionamentos, estabelecer alianças com alianças com localidades 

próximas, no intuito de unir fatores positivos e complementares para que se possa 

oferecer diversidade aos visitantes e roteiros integrados, dentre outras. A figura a 

seguir demonstra as possíveis posições de uma cidade em roteiros de viagens e logo 

após tem-se um descritivo caracterizador de cada posição, conforme abordagem de 

Vaz (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Posição da localidade em roteiro de viagem 
Fonte: Adaptado de Vaz (1999, p.62) 

 

 Portão de Entrada – posição geográfica estratégica, situando-se no rumo 

de uma via natural de acesso (rio ou mar) ou em região de fronteira, no 

curso de uma rodovia ou ferrovia.  

 Destinações Secundárias e de Roteiros – Destinações Secundárias são 

normalmente localidades que se beneficiam das principais, tanto pela 

proximidade geográfica quanto pelo conjunto de atrativos, que a tornam 
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importantes em termos de visitação. Quando um roteiro de viagem não 

possui uma destinação principal e todas as localidades apresentam grau de 

expressividade e médias de permanência equivalentes, tem-se as 

Destinações de Roteiro.  

 Destinações Principais - Principal posição que uma localidade pode ocupar 

no mercado turístico. Representam a atratividade central de um estado, 

podendo ser uma capital, ou uma cidade com grau de importância 

estratégica.  

 Escala – Localidades que normalmente em roteiros de viagens servem 

como paradas estratégicas para repouso, abastecimento e mesmo 

conexões. Podem se tornar destinações secundárias se houver algum 

atrativo na área. 

 Satélite - Essas destinações possuem um certo atrativo para a localidade e 

se localizam próximas a destinação principal, que podem ser utilizadas pelo 

visitante sem que haja qualquer alteração no valor do produto e/ou serviço. 

 Passagem – Essas localidades, normalmente não se constituem em 

destinações turísticas. Podem ser exemplificada por cidades que se alinham 

ao longo de rodovias, mas que normalmente não despertam o interesse pela 

visitação.  
  

2.4 Imagem Mercadológica de Destinos Turísticos  

A imagem de um destino turístico é um elemento de grande influência no 

processo de decisão de compra do turista, pois gera percepções que diferenciam as 

localidades, se tornando referenciais decisivos nas escolhas dos destinos e motivações 

de viagens, especialmente aquelas que tem como propósito o lazer e entretenimento, 

ou mesmo, férias. 

De acordo com Aoqui (2005, p.71), “a imagem de um destino é a impressão 

visual ou mental de um lugar, de um produto ou de uma experiência que o público geral 

tem”. Já Bignami (2005) vai mais além quando considera que a imagem de um destino 

é muito mais do que a impressão que se tem do lugar, haja vista que essas 

informações são assimiladas pelos turistas a partir de conteúdos adquiridos em 

diferentes etapas de conhecimento, sendo formada por meio de um processo cognitivo.  
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Vaz (2001, p.95), considera a imagem mercadológica como “um conjunto de 

ideias correntes sobre uma localidade, sendo que esta se forma por meio do acúmulo 

de impressões, desenhadas a partir de observações e experiências vivenciadas”.  

O referido autor desenvolveu importantes técnicas para avaliação da imagem 

mercadológica de uma localidade, com o propósito de conhecer e traçar o perfil básico 

do conjunto de impressões que circulam na sociedade em geral e em alguns 

segmentos de mercado, a respeito de sua condição turística, além de determinar um 

perfil desejado de público em direção ao qual os esforços poderão ser orientados.  

Nesse contexto, Vaz (2001) apresenta 3 (três) técnicas destinadas à avaliar a 

imagem mercadológica de cidades, a saber: O Grau de Conhecimento e familiaridade, 

O Diferencial Semântico e os Aspectos Referenciais 

a) Grau de Conhecimento e Familiaridade – técnica que procura identificar o nível e 

a quantidade de informações que as pessoas tem sobre uma localidade, bem como a 

intensidade da pré-disposição para visitá-la. O autor, sugere uma escala com 7 (sete) 

graus de avaliação demonstrada no quadro que segue.  

GRAU ESPECIFICAÇÃO 

A Visita com frequência, conhece bastante 

B Visita com frequência, conhece pouco 

C Visitou algumas vezes, conhece pouco 

D Nunca visitou, mas sabe de várias coisas 

E Nunca visitou, mas já leu ou ouviu falar 

F Nunca visitou, mas sabe que existe e onde fica 

G Nunca visitou, nem sabia que existia 
 

Quadro 1 – Modelo de Escala da Técnica Grau de Conhecimento e Familiaridade 
Fonte: Adaptado de Vaz (2001, P.98) 

 

O modelo apresentado não é fechado e, dependendo do direcionamento que 

se quer para a pesquisa, pode–se ampliar a quantidade de graus de avaliação, 

permitindo o desenvolvimento de estratégias para cada grau apresentado que se 

sobressai.  

b) Diferencial Semântico – Técnica mais qualitativa que a anterior, demonstrada no 

quadro 2, tendo como propósito mensurar aspectos que demonstrem o caráter da 

cidade, a partir da percepção pessoais, envolvendo impressões sobre aspectos físicos 

(clima, natureza, paisagem urbana), aspectos psicológicos (personalidade) e a 

quantidade e qualidade dos atrativos ofertados aos turistas.  
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        ------------------------- VARIAÇÃO DE CONCEITOS  ------------------------- 

 333      3 22222   2 111       1 000o      0              1   2         2               3  

Tranquila        Agitada 

Desorganizada        Organizada 

Hostil        Acolhedora 

Suja        Limpa 

Perigosa        Segura 

Masculina        Feminina 

Cara        Barata 
 

Quadro 2 – Modelo de Escala da Técnica Diferencial Semântico 
Fonte: Adaptado de Vaz (2001, P.100) 

 

Essa escala, na perspectiva do autor, apresenta sete características 

selecionadas (que podem ficar a critério do pesquisador), ao longo da qual se tem uma 

variação de 7 (sete) conceitos graduais entre as condições extremas de cada 

característica apresentada.  

c) Aspecto Referencial – Essa técnica busca a identificação de elementos que 

possibilitem o reconhecimento e lembranças relacionadas à localidade. Assim, Vaz 

(2001) apresenta 8 (oito) tipos de aspectos referenciais que podem facilitar o 

reconhecimento e agregar valor à imagem da localidade, como: Existência de um 

Recanto Característico; de Construções ou Equipamentos Marcantes; de 

Personalidade Famosas que nasceram na localidade; de Fatos Históricos vinculados à 

localidade; de Objetos ou Símbolos Marcantes; de Núcleos Típicos, como uma 

comunidade diferenciada de pessoas que habitam uma região; da existência de um 

posicionamento destacado no mercado; Músicas alusivas, identificadas com a cidade.  

A seguir apresenta-se uma descrição do método utilizado na pesquisa. 

3 O MÉTODO DA PESQUISA 

O percurso metodológico construído para o presente trabalho alicerçou-se 

sobre um estudo exploratório e descritivo, de cunho qualitativo, tendo como método a 

pesquisa de campo aliada a recursos observacionais para o entendimento da essência 

do objeto de estudo. 

Nesse trabalho, fez-se a opção de produção de texto à partir de referenciais 

bibliográficos, matérias jornalísticas e análise de entrevistas com três grupos de 

visitantes por meio de excursões programadas, no período de julho a setembro de 

2012, sendo uma por mês, totalizando 68 (sessenta e oito) pessoas entrevistadas, a 

partir da aplicação de roteiro de entrevista semiestruturado, desenvolvendo a análise 



11 

 

mediante as orientações das técnicas aplicadas. Vale ressaltar que das técnicas 

apresentadas, foram aplicadas na entrevista o grau de conhecimento e familiaridade e 

a técnica do diferencial semântico, tendo essa escolha justificada pelo caráter 

experimental da pesquisa.  

Quanto às pesquisas bibliográficas, procurou-se substância teórica em 

trabalhos referenciados nas temáticas relacionadas ao marketing turístico e gestão de 

destinos turísticos. Em relação à pesquisa documental, foram consultados o Inventário 

turístico de Viana (disponível na internet), Inventários acadêmicos, produzidos por 

alunos de uma faculdade particular, além do suporte de periódicos específicos de 

turismo que retrataram as cidades objetos de estudo em edições. 

Ressalta-se que no decorrer da pesquisa, apareceram algumas dificuldades 

como ausência de materiais estruturados nos órgãos públicos dos municípios, além de 

dificuldades de acesso a algumas localidades, porém a compensação foi poder 

identificar aspectos que, conforme as bases teóricas levantadas, auxiliaram na 

proposição de sugestões para a adequação desse roteiro como produto um produto 

turístico integrado e adequado para a região estudada. 

4 A REGIÃO DOS LAGOS DA BAIXADA MARANHENSE 
 

A Baixada maranhense tem uma extensão de aproximadamente 20 mil 

quilômetros quadrados, nos baixos cursos dos rios Mearim e Pindaré, e médios e 

baixos cursos dos rios Pericumã e Aurá reunindo um dos maiores e mais belos 

conjuntos de lagos e lagoas naturais do Brasil.  

Essa região é também denominada de Pantanal Maranhense por ser formada 

de lagos de extensos pântanos e campos inundados periodicamente de acordo com a 

extensão das chuvas, quando rios e lagos perenes extravasam. Esses lagos ficam 

descobertos aproximadamente 6 meses, é a chamada época de estiagem.  

Conforme Santos (2004) e Rios (2005), a Baixada Maranhense localiza-se na 

porção noroeste do estado do Maranhão, entre os cerrados ao leste; floresta 

amazônica a oeste; os sistemas marinhos ao norte e as formações de cocais ao sul e 

possui uma área de 17.956,6 Km², sendo composta por 21 municípios: Anajatuba, Bela 

Vista do Maranhão, Cajari, Peri Mirim, Conceição do Lago-Açu, São Vicente 

Ferrer, Igarapé do Meio, Arari, Matinha, Monção, Olinda Nova do Maranhão, 

Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, Pinheiro, Presidente Sarney, Santa 

Helena, São Bento, São João Batista, Viana e Vitória do Mearim. 
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De acordo com Gutman (2005), a Baixada Maranhense foi transformada em 

APA (Área de Proteção Ambiental) em 1991, pela sua importância ecológica e por 

possuir diferentes ecossistemas, em especial as aves aquáticas residentes e 

migratórias que utilizam região como ponto de apoio e reprodução.  

O complexo de lagos da Baixada Maranhense formam uma região ecológica de 

distinta importância no Estado do Maranhão e na Região Nordeste, não só pelo 

potencial hídrico, mas também por abriga o maior conjunto de bacias lacustres do 

Nordeste, destacando-se Carnaúba, Lago Açu, Verde, Formosa, campos inundados, 

além do papel socioeconômico que representa para toda a população da região, visto 

que os lagos são ricos em variedade e em quantidade de peixes. 

A população da região da Baixada Maranhense sobrevive economicamente da 

pecuária bubalina, bovina, suína e de aves, da agricultura do arroz e da mandioca, do 

extrativismo, da pesca lacustre e fluvial, da exploração do babaçú e da indústria 

incipiente de cerâmica, doce de leite caseiro e queijo caseiro. 

 

4.1 A oferta turística dos municípios com potencial na Região 

 

De acordo com Beni (2002), a oferta, em turismo, pode ser concebida como o 

conjunto dos recursos naturais e culturais que, em sua essência, constituem a matéria-

prima da atividade turística, visto que, na realidade, são esses recursos que provocam 

a afluência de turistas em determinadas regiões. A esse conjunto agregam-se os 

serviços produzidos para dar consistência ao seu consumo, os quais compõem os 

elementos que integram a oferta no seu sentido amplo, numa estrutura de mercado. 

Assim, são os atrativos naturais, culturais e históricos, em conjunto com os 

equipamentos, serviços de alimentação e de hospedagem, dentre outros, que formarão 

a oferta turística. Os fatores supracitados são indispensáveis para que a oferta 

aconteça de forma estruturada. 

Os municípios de Viana-MA e Penalva-MA, como já relatado, são ricos em 

belezas naturais, assim como em história e cultura. Os municípios supracitados 

oferecem um conjunto dos mais belos lagos naturais, extensos manguezais, babaçuais, 

e fauna e flora magníficos, além de oferecerem atrativos históricos de relevante 

importância.  

O conjunto dos fatores de atratividade dos municípios citados formam uma 

oferta turística bastante diversificada e com grande potencial de interesses comerciais 
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pelos agentes comercializadores do turismo no estado, entretanto, isso requer 

planejamento adequado da região como produto turístico.  
 

4.1.1 As potencialidades do município de Viana-MA 

 

O município de Viana-MA teve sua origem em meados do século XVII, na 

aldeia Guajajara de Maracu, quando o Jesuíta Padre Pedrosa enviou índios guajajaras 

da aldeia do Itaqui para o local onde fixou a aldeia de Maracu, começando a ser 

povoada pelos missionários da companhia de Jesus na maioria portugueses no ano de 

1709.   

Considerando os atrativos de Viana-MA, seu patrimônio Histórico é composto 

por um conjunto de construções típicas do período colonial, localizados no centro da 

cidade como: A Igreja da Matriz, o Palácio da Diocese, a Fábrica Santa Maria e a casa 

onde hospedou-se o Duque de Caxias. As curvas, os cantos, os detalhes de cada rua 

são peculiaridades do município. 

Os nomes populares de ruas como: Rua Grande, Segunda rua, Terceira rua, 

Rua do Muquiço, dentre outras. A segunda rua, também denominada Coronel Campelo 

era, como o próprio nome sugere, a segunda em importância e em movimento 

comercial. Depois vinha a Terceira Rua também chamada de Dr. Castro Maia e a 

Quarta Rua ou Rua do Muquiço. A Rua que passa pela Praça Duque de Caxias ou 

Cônego Hemetério sempre significou para muitos como se fosse uma costela da 

cidade, curvada, fina, destacada pelos sobrados de Ozimo. A Rua Grande ou Rua 

Professor Antonio Lopes é a veia principal da cidade, é a rua mais importante, toda 

calçada de pedras, com destaque para a parte mais antiga que é de paralelepípedos. 

As casas são unidas umas as outras, alinhadas como em irmandade, dando uma 

impressão acolhedora a rua supracitada.  

Considerando os atrativos culturais, a cidade de Viana-MA apresenta 

manifestações folclóricas e religiosas de importante valor cultura, como:  

 Baile de São Gonçalo - Festa folclórica de caráter religioso, em decorrência 

de uma promessa. Quem promove a festa manda construir em frente a sua 

casa um salão coberto de palha, onde é colocado o altar de São Gonçalo; 

  Bumba-meu-Boi: Radicado em São Luís, o boi de Viana possui os três 

sotaques, zabumba, orquestra (o Boi de Lobato) e matraca.  
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 Festa do Divino Espírito Santo: Festa profano-religiosa de forte influência 

africana, celebrada no primeiro domingo após a ascensão, encerrando-se no 

domingo de Pentecostes.  

 Festa de Nossa Senhora da Conceição: É a padroeira da cidade, sendo a 

principal festa religiosa, celebrada entre os dias 29 de novembro e 08 de 

dezembro.  

 Quadrilhas: Dança palaciana do século XIX, contém as mesmas 

características em todo o Estado. 

 Festa dos Pastores: Festa bastante popular e tradicional, que se realiza no 

dia 25 de dezembro, após a missa do galo.  

 Tambor de Crioula: Faz-se uma homenagem a São Benedito, escolhendo-se 

preferencialmente o mês de agosto. A dança evolui em uma roda e 

caracteriza-se pela presença de punga ou umbigada, normalmente executada 

por mulheres.  
 

Considerando os atrativos naturais, Viana-MA é a principal cidade do vale do 

Pindaré, sendo conhecida como a Cidade dos Lagos. No período das chuvas, ou seja, 

durante o inverno tropical, que abrange os meses de janeiro a junho, toda a enorme 

Bacia de lagos transborda para os campos, transformando-se em um grande mar de 

águas estagnadas. Nesse espaço de tempo o Lago de Viana se extende, desde o Rio 

Maracu, a 62° nordeste da cidade, a 66° sudeste do Morro do Mocoroca, ponto 

culminante de uma extensa áreas de ilhas e de campos. 

No mês de janeiro, quando caem as primeiras chuvas o passeio pelo campo 

tem uma peculiaridade, o chape-chape dos pés na água rasa, atirando nas costas os 

pingos d’água. Só os lugares mais altos dos campos, onde a água custa a chegar 

continuam resistindo, mas os baixos já estão tomados. No período da estiagem as 

águas adventícias esgotam-se por intermédio dos igarapés, deixando charcos e 

pântanos, que em razão do calor intenso sofrem evaporação e solidificam, formando as 

torroadas. 

A cidade de Viana mostra como beleza paisagística, um campo todo verde, um 

terreno composto de pedras vermelhas e brancas, como giz, além de apresentar 

abundância em palmeiras de babaçú e bom cultivo de mandioca e laranja. Ressalta-se 

que o lago é o principal marco da cultura de Viana-MA, repassada de geração a 

geração, com suas histórias e lendas e conforme observado na pesquisa, constata-se 

que Viana- MA é uma cidade rica em fatores de atratividade diversificados, aliados ao 
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fato de seu acervo arquitetônico ter sido tombado pelo Patrimônio Histórico, lhe 

garantindo o selo de Cidade Turística do Estado do Maranhão. 

 

4.1.2 As potencialidades do município de Penalva – MA 

 

O município de Penalva-MA limita-se com os seguintes municípios: Cajarí, 

Monção, Viana e Pedro do Rosário.A cidade está situada à margem nordeste do lago 

Cajarí, que se liga pelo rio de mesmo nome ao lago de Viana. 

Segundo Balby (2001) A história sentimental da cidade de Penalva e o espírito 

religioso de sua gente, registram que os primitivos habitantes encontraram, no início da 

colonização, uma imagem de santo (São José), conduzindo a figura de uma “pena 

alva”. A fusão dos dois termos teria dado origem à formação de um terceiro: Penalva. É 

provável que a denominação “Penalva” tenha ligação com alguma cidade homônima 

localizada em terras portuguesas”. Considerando os atrativos culturais, a cidade de 

Penalva-MA possui expressivas manifestações religiosas e folclóricas, as quais pode-

se citar: 

 Bumba-Meu-Boi: Os principais grupos de bumba-meu-boi são: Boi de Zé 

Sinésio, Boi de Belmiro, Boi de Penalva, dentre outros. 

 Tambor de Crioula: É uma dança de origem africana praticada por 

descendentes de negros no Maranhão em louvor a São Benedito.  

 Festa do Divino Espírito Santo: Festa que relembra a descida do Espírito 

Santo sobre os apóstolos.  

 Bambaê de Caixa: É uma dança de roda com acompanhamento de 

instrumentos de percussão, tendo ao centro um ou dois pares de brincantes.  

 Festa de São Gonçalo: É um baile popular de caráter religioso de origem 

portuguesa. A tradição popular considera São Gonçalo como um santo 

casamenteiro e dançador, que tocava viola e convertia as mulheres dançando 

com elas, tendo pregos em seus sapatos que feriam seus pés.  

 Festejo do Glorioso São José: Festa do Padroeiro da cidade, normalmente 

realizado no mês de Dezembro. É a mais importante festa religiosa do 

município, promovida pelos fiéis da Igreja matriz, em homenagem a São José 

de Penalva. 
 

Considerando os atrativos naturais, Penalva-MA é formada por quatro lagos, os 

quais pode-se citar: Cajarí, Capivari, Formoso e Lontra. No período do inverno em 

conseqüência da grande abundância de chuvas, isto é, nos meses de janeiro a junho 
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pequenos rios transbordam, inundando campos e várzeas, formando imensos lagos de 

água doce. Vale ressaltar que em Penalva há uma ilha flutuante denominada de Ilha do 

Formoso, ou Ilha Encantada, como antes era conhecida, hoje é um arquipélago 

composto de uma ilha grande, duas médias e várias pequenas. Esta é formada por 

vegetação aquática flutuante.  

Uma peculiaridade a respeito da Ilha do Formoso, quando se encontra no 

centro do lago, pode permanecer vários dias na mesma posição independente de 

ventos fortes ou correntes internas. Um fato curioso é que quando a grande ilha 

começa a movimentar-se, as pequenas de imediato iniciam o mesmo percurso, como 

se fossem as “filhas” seguindo a “mãe”. 

Considerando os atrativos de eventos, a cidade de Penalva-MA apresenta 

como atrativo de eventos as seguintes festas: Aniversário da cidade (agosto); A Festa 

de São Benedito (Setembro); o Festival do peixe (outubro); a Festa de Nossa Senhora 

da Conceição (dezembro);e a Festa de São José (dezembro). 

Portanto, de acordo com o que foi pesquisado, Penalva-MA é um município 

que tem no seu lago um grande potencial hídrico, com diversificação de peixes, além 

de apresentar manifestações culturais e uma história originária dos jesuítas. Assim, é 

uma cidade com fatores de atratividades diferenciados, mas peculiares ao de Viana-

MA, possuindo também um bom potencial turístico a ser explorado. 

 

4.2 Roteirização Experimental de Viana e Penalva como destinos turísticos 

 

Essa proposta constituiu-se na avaliação do roteiro turístico formado pelos 

municípios objetos desse estudo (Viana e Penalva), organizados como destinações de 

roteiro e visitadas por meio de excursões planejadas para as localidades, partindo da 

capital do estado do Maranhão, a cidade de São Luís (destinação principal), explorando 

os atrativos de maior destaque no eixo que compreende essa área da baixada 

maranhense. Como os municípios não apresentam um fluxo rotineiro de visitação, o 

propósito das excursões residiu em obter uma avaliação perceptual dos visitantes 

sobre o roteiro integrado apresentado, permitindo obter opiniões que revelaram 

elementos caracterizadores e estruturantes para a inserção real do roteiro como 

produto turístico.  

O roteiro que segue foi dividido em dois dias (pacote terrestre), sendo 

programadas para o sábado e o domingo (roteiro para final de semana), de forma que 

não prejudicasse os horários de trabalho dos visitantes. Vale ressaltar que essa 
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programação foi seguida para as três viagens realizadas nos meses de julho, agosto e 

setembro de 2012.  

O primeiro dia (sábado), iniciava-se com a saída da cidade de São Luís em 

ônibus de turismo às 7:00 h da manhã com destino ao município de Viana-MA, com 

chegadas normalmente as 11:00 h da manhã, tendo duração de aproximadamente 4 

(quatro) horas de viagem. Na chegada, os turistas foram conduzidos a um hotel para a 

realização de check-in e breve descanso até o horário do almoço, sempre agendado 

para 12:00h, ou seja, meio-dia. 

No início da tarde, mais precisamente às 14:00 hs, iniciava-se o passeio pela 

cidade, sendo mostrado o Patrimônio Histórico com seus casarões típicos do período 

colonial, a igreja de Nossa Senhora da Conceição localizada na praça da Matriz, o 

Palácio da Diocese, a prefeitura, as praças e uma cerâmica, fábrica de tijolos e telhas, 

situada próxima ao centro. Às 18:30h, o passeio encerrava e o grupo retornava ao 

hotel. O horário das 20:00 hs era destinado ao jantar, ficando a critério do visitante. As 

21:30h acontecia uma apresentação cultural na Praça da Matriz com o Tambor de 

Crioula, dança caracterizada pela presença de pungada e umbigada, sendo geralmente 

executada por mulheres, logo após encerrava-se a programação do dia. 

O segundo dia (Domingo), iniciava-se ás 8:00h, com o passeio pelos campos e 

lagos vianenses, com parada na ilha de Saquã, localizada em frente ao morro do 

Mocoroca, para conhecer animais da região e aves aquáticas. Em seguida era 

programado uma pequena parada para pesca de peixes da região como Traíra, Jeju e 

Piranhas, além de passeio de lancha e de caiaque (caso o visitante desejasse).  As 11 

hs ocorria o retorno à cidade e o almoço às 12 hs, programado em todos os roteiros 

para acontecer no Cais, local que é composto de vários bares e restaurantes, ficando a 

critério do cliente a escolha destes. 

Já no início da tarde, às 13:50 hs, saída com destino ao município de Penalva-

MA, com chegada prevista para 14:30 hs, com duração de aproximadamente 40 

minutos. Às 14:30 hs ocorria uma visita guiada à cidade com duração de 1 hora e às 

15:30 hs iniciava-se os passeios pelos campos e lagos Penalvenses, com parada 

estratégica para observação da ilha flutuante de Formosa, para nado ou passeio de jet 

ski. 

As 18 hs ocorria o retorno à cidade de Viana-MA, com chegada as 18:45 para 

check out e jantar às 20 hs, com saída para São Luís agendada para 21:30 h e 

chegada as 1:30 hs, finalizando o roteiro. 
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4.3 A imagem do roteiro integrado na visão dos turistas  

 

Analisando as informações coletadas junto a um grupo de 68 (sessenta e oito) 

entrevistados que participaram das excursões programadas ao roteiro turístico 

proposto, considerando a técnica do Grau de Conhecimento e Familiaridade, 

constatou-se uma condição mercadológica razoável, principalmente pelo fato de que os 

resultados, em sua grande maioria (85%), se enquadraram (de acordo com a escala 

mostrada no Quadro 1) entre os níveis E (Nunca havia visitado, mas já tinha lido ou 

ouvido falar) e F (Nunca havia visitado, mas sabia que existia e onde ficava).  

Nesse sentido, pode-se interpretar esses dados como positivos sob a 

perspectiva de ações mercadológica futuras, visto que como não há ainda iniciativas de 

melhorias estruturais nos municípios estudados, pautadas em planos de 

desenvolvimento, os resultados representam boas oportunidades e perspectivas para 

se iniciar um processo de organização mercadológica desses dois destinos. A 

estruturação de um plano de desenvolvimento turístico integrado da região otimizaria o 

processo de construção desses destinos como produtos de destaque dentro da oferta 

turística do estado do Maranhão. Um outro aspecto relevante a ser considerado na 

avaliação é que as cidades visitadas (Viana e Penalva) não são tão desconhecidas por 

parte dos visitantes, o que sugere, no contexto da elaboração de um plano, a criação 

de um programa de marketing para maximizar informações turísticas de qualidade 

sobre os destinos da baixada maranhense, fortalecendo o caráter identitário e 

promocional da região.  

Já em relação à Técnica do Diferencial Semântico, considerando a escala 

apresentada no Quadro 2, esta revelou algumas preocupações que precisam ser 

sanadas para melhoria da percepção de qualidade do roteiro, pois dentre os conceitos 

apresentados na escala, as notas atribuídas foram elevadas nos quesitos tranquilidade,  

hospitalidade, custo de vida, segurança, além de serem consideradas cidades baratas, 

principalmente no quesito alimentação, considerando os valores gastos em termos de 

alimentação. Houveram registros de negativos quanto a falta de artesanatos de 

qualidade, com elementos característicos da região, além da baixa percepção 

principalmente em termos de limpeza urbana e organização urbana (falta de 

arborização, calçamentos), além  da necessária melhoria dos serviços prestados nos 

estabelecimentos turísticos e comerciais das cidades visitadas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento desse trabalho, observou-se o turismo se sustenta 

pelo desejo de novas descobertas, despertando interesse nos visitantes que cada vez 

mais buscam o novo, por isso não deixam de praticá-lo e se gostam da localidade, 

normalmente retornam ou recomendam a amigos. Nesse sentido, na formatação de 

roteiros turísticos integrados é fundamental a identificação dos elementos que geram 

as motivações de viagens dos turistas e determinam suas escolhas, para que as 

atividades de planejamento possam ser focadas na construção de destinos cada vez 

mais organizados e preparados para o atendimentos dos segmentos de visitantes  que 

se constituem em público-alvo dos destinos. 

A Baixada Maranhense e seus vários municípios ainda não estão formatados 

para serem ofertados como produtos turísticos no competitivo mercado turístico, pois 

ainda não desenvolveram um processo sistemático de planejamento para se 

constituírem como destinos turísticos. É notório o fato de que não adianta desenvolver 

a atividade turística sem uma organização mercadológica, pois os problemas logo 

surgem e são percebidos rapidamente pelos turistas, que estão cada vez mais 

informados, visto os aparatos tecnológicos disponíveis no mercado.  

Enfim, a avaliação mercadológica realizada trouxe dados importantes para a 

definição de estratégias de formatação das cidades visitadas, como destinos turísticos 

de roteiro na região dos Lagos Maranhenses, sugerindo a adoção de criteriosos 

procedimentos que garantam o desenvolvimento turístico sustentável da região, com a 

preservação dos ambientes naturais e valorização dos aspectos culturais, 

possibilitando que auxiliarão no fortalecimento identitário dos destinos e, 

consequentemente, no desenvolvimento de um turismo de qualidade e responsável 

para a região.  
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