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RESUMO

A percepção geográfica do turismo surge como uma das alternativas de estudo que pode fornecer
importantes subsídios para o conhecimento das relações entre o homem e a natureza e entre os
grupos humanos que são envolvidos na atividade. Seus fundamentos são orientados pela percepção
do espaço, uma vez que este oferece explicações das dimensões dos fatos geográficos e do arranjo
espacial do meio ambiente, além de ser de fundamental importância para o conhecimento das
preferências ambientais. Como fundamentos teóricos para esses estudos do turismo, destacam-se os
trabalhos da professora Lívia de Oliveira, pioneira, no Brasil, nos estudos de percepção geográfica.
Seguidora de Piaget, Oliveira tem seus estudos relacionados à cognição e à percepção do espaço.
Através de orientação de dissertações e teses a referida professora vem formando uma verdadeira
escola, cujos trabalhos vêm contribuindo e constituindo referência para diversos estudos
interdisciplinares, motivo pelo qual colocamos nossos objetivos no sentido de assinalar suas
contribuições para a percepção geográfica do turismo. Ressalte-se que esses estudos têm
considerado a perspectiva psicológica no conceito de espaço geográfico, que de acordo com Oliveira
esse problema não pode ser ignorado, pois o conhecimento do espaço geográfico não se prende
exclusivamente ao geométrico, físico ou cinemático: liga-se também ao psicológico. Assim, se
reconhece que essa perspectiva oferece subsídios para um maior entendimento das pessoas com os
espaços que vêm sendo organizados pelas atividades do turismo, encarado como um fenômeno
social e territorial.aqui

1. INTRODUÇÃO

A sociedade pós-moderna tem se caracterizado por grandes transformações
ligadas ao acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, à automação nas
indústrias, e à informatização dos processos burocráticos. As intervenções do
homem sobre a natureza agravam o processo de degradação ambiental e criam uma
necessidade de conservação dos recursos. Surgem novos paradigmas e novos valores
são incorporados a essa sociedade pós-moderna. O moderno centro de produção
industrial passa a ter, ao seu lado, importantes centros de consumo, centros de
serviços econômicos e financeiros, grandes centros de comércio, áreas de
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entretenimento e novos tipos de atrativos para o lazer. As atividades de turismo e
de lazer se expandem. Previsões assinalam que a atividade turística apresenta, no
mundo, surpreendentes taxas de crescimento com tendência a aumentar nas
próximas décadas. Abrem-se novos amplos espaços para os estudos de turismo.

Segundo Rodrigues (1997) o fenômeno turístico se manifesta em um nível
global subordinado às tomadas de decisões do capitalismo corporativo hegemônico
global e, pode também se manifestar nos níveis locais, como uma atividade
doméstica, artesanal e apoiada nos valores dos lugares.

Essa organização do turismo apoiada nos valores locais representa uma
modalidade bastante coerente com a realidade brasileira e encontra-se em
expansão diante do processo de interiorização, que distribui o turismo para várias
centenas de lugares, dispersos no território. São lugares que possuem atrativos de
significado regional e que podem atender a um fluxo considerável de pessoas, por
meio de distâncias curtas, privilegiando lugares e possibilitando maiores
oportunidades para pequenos e médios empreendedores.

Além dessa coerência com a realidade brasileira, é de se considerar que o
turismo em bases locais pode garantir boas condições de sustentabilidade dos
recursos e das identidades dos lugares. Essa forma de expansão do turismo pode
possibilitar o envolvimento de um grande contingente humano que procura
oportunidades de trabalho e espera, no turismo uma possibilidade de melhoria da
qualidade de vida.

A concepção do turismo diante das estratégias de desenvolvimento local
encontra-se no nível das micro-regiões, de pequenos territórios, das cidades
pequenas e médias ou, mesmo de vilas e povoados, onde são fortemente sentidas
as mediocridades de condições de vida, traduzidas no êxodo e na pobreza.
(Rodrigues: 1997).

É importante lembrar que nessa virada de milênio, a atividade turística foi
profundamente marcada por dois consideráveis fatos que, sobremaneira, refletiram
no direcionamento dos movimentos turísticos: a idéia do retorno à natureza e a
revalorização de todos os aspectos ligados à cultura. Espacialmente, esses
movimentos se materializam em duas direções opostas nas relações entre o campo
e as cidades. O retorno à natureza produz um movimento de saída de pessoas das
cidades para o campo e os valores culturais têm mantido a permanência das
pessoas nas áreas urbanas, embora as origens das manifestações culturais possam
ser ainda conservadas principalmente nos pequenos lugares.

Vê-se, portanto, que a implementação do turismo nos espaços periféricos
dos grandes centros, bem como a movimentação das pessoas que procuram espaços
para o lazer e o prazer, são complexas e necessitam de estudos interdisciplinares.
Nesse sentido nota-se a importância da Geografia, ciência que, por seu caráter
espacial tem o turismo como um importante campo de estudo.

Na Geografia do Turismo, de modo geral, os estudos vêm sendo tratados por
meio de abordagens neopositivistas com apoio nas informações visíveis, ou
mensuráveis por meio de técnicas estatísticas. Tem sido também freqüente o
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tratamento do turismo por meio de abordagens críticas, considerando a atividade
enquanto produto social resultante da divisão do trabalho, da articulação dos meios
de produção e, sobretudo das condições políticas e econômicas. Neste sentido
esses estudos têm denunciado os impactos sócio-ambientais proporcionado pelo
turismo, enquanto produto do modo de produção capitalista. (Xavier: 2004).

No entanto, nossa proposta é considerar a importância da abordagem da
percepção geográfica, destacando a importância dos fatores culturais e
comunitários, a importância da percepção das pessoas na elaboração das paisagens
e, ainda referenciar o mundo-vivido das pessoas que, de qualquer forma, estão
envolvidas com o fenômeno turístico.

Ressalte-se que os estudos assim considerados figuram em uma linha
humanística, a qual encontrando fundamentos na Fenomenologia, valorizam as
experiências do homem em seu meio ambiente e nos lugares visitados e,
sobremaneira, buscam desenvolver a idéia do sentido de pertencer.

Desse modo, a percepção geográfica do turismo surge como uma das
alternativas de estudo para melhor conhecer a conduta das pessoas em seu meio
ambiente. Além disso, pode fornecer importantes subsídios para o conhecimento
das relações entre o homem e a natureza e entre os grupos humanos que são
envolvidos na atividade. Seus fundamentos são orientados pela percepção do meio
ambiente, uma vez que essa estratégia oferece explicações das dimensões dos
fatos geográficos e do arranjo espacial da paisagem geográfica, além de ser de
fundamental importância para o conhecimento das preferências ambientais.

Diante dos fatos expostos, e da complexidade do turismo, vale destacar que,
nesse estudo, ligado às contribuições de Lívia de Oliveira, vamos fazer reflexões,
preferencialmente com base do turismo e desenvolvimento local, levando em
consideração os valores culturais e comunitários, as relações entre as pessoas dos
lugares e seus envolvimentos com a atividade, relevando assim, a estratégia da
percepção geográfica do turismo.

Como fundamentos teóricos para os estudos turismo, de caráter
interdisciplinar, destacam-se os trabalhos da Professora Lívia de Oliveira, pioneira,
no Brasil, nos estudos de percepção do meio ambiente. Seguidora de Piaget,
Oliveira tem seus estudos relacionados à cognição e à percepção do espaço. É
importante lembrarmos que através de cursos, palestras, publicações e orientações
de dissertações e teses, a referida professora criou uma verdadeira escola, cujos
trabalhos vêm contribuindo e constituindo referência para diversos estudos
interdisciplinares. Isso constituiu o motivo pelo qual colocamos nossos objetivos em
assinalar suas contribuições para a percepção geográfica do turismo.

Ressalte-se que os estudos de percepção têm considerado a perspectiva
psicológica no conceito de espaço geográfico, que de acordo com Oliveira (1979)
esse problema não pode ser ignorado, pois o conhecimento do espaço geográfico
não se prende exclusivamente ao geométrico, físico ou cinemático: liga-se também
ao psicológico. Assim, se reconhece que essa perspectiva oferece subsídios para um
maior entendimento das pessoas com os espaços que vêm sendo organizados pelas
atividades do turismo, encarado-as como um fenômeno social e geográfico.
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Antes, porém de nos atermos à análise das contribuições da Professora Lívia
de Oliveira para o turismo e na busca de um maior esclarecimento sobre a conduta
das pessoas com a atividade, exporemos em um primeiro tópico, algumas
considerações sobre a problemática da percepção geográfica do turismo. Em
seguida, levantaremos pontos básicos da obra de Oliveira para, no final,
assinalarmos parte das contribuições que a referida professora têm oferecido para
os estudos ligados ao turismo.

2. A PERCEPÇÃO GEOGRÁFICA  DO TURISMO

A expansão do turismo tem ensejado grande complexidade nas relações,
tanto entre as pessoas e os sistemas dos eventos naturais e das atividades
humanas, quanto entre os grupos sociais, convocando, cada vez mais, novas áreas
para a ampliação de seu cenário e criando de novos postos de trabalho.

Como conseqüência dessa complexidade, o turismo necessita de um
crescente relacionamento com outras áreas de estudo que visam objetivos comuns
de análise, colocados numa ótica espacial. Ressalte-se que entre essas diversas
áreas de estudo, a Geografia tem um papel relevante por se tratar das
organizações dos espaços ou da ordenação das paisagens, ambos constituindo
campos carentes nos estudos do turismo. São situações onde os estudos da
percepção ganham importância, principalmente para o planejamento dos espaços e
para assinalar maiores esclarecimentos das relações que se processam entre o
homem e os lugares. A percepção geográfica do turismo poderá, contudo, ser
adotada como estratégia empregada na tomada de consciência da população em
relação ao turismo, implicando o uso dos recursos locais, o envolvimento das
pessoas em todas as etapas do processo de planejamento, da implementação da
atividade e da criação de novas possibilidades de trabalho.

Além disso, podem ser verificados outros diversos aspectos que mostram a
importância da percepção geográfica para os estudos do turismo. Nessa perspectiva
se incluem os esclarecimentos sobre a conduta e as atitudes dos vários grupos de
pessoas ligadas à atividade, como o dos políticos, dos planejadores, dos visitantes e
das comunidades dos núcleos receptores.

Como atividade que ganhou vulto somente após o surgimento do turismo de
massa, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, o turismo vem constituindo um
campo fértil para as pesquisas. Acrescenta-se ainda, o fato de que o fenômeno
turístico tem passado por profundas transformações, tanto em seu conceito quanto
em sua estrutura organizacional. No contexto brasileiro são bem evidentes as
implementações de grandes complexos litorâneos ao mesmo tempo em que
atividade é também atingida pelo processo de interiorização.

O processo turístico se inicia com a procura de lugares valorizados da
história ou da cultura dos povos, por vezes, com a transformação de bens de uso
em mercadorias. Nesse sentido nos referimos a Zimmermann, (1951), ao destacar
que contínuas permutas se estabelecem entre o mundo interior e o exterior dos
homens. O homem vem causando modificações diversificadas para atender às suas
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necessidades, seus sonhos e suas fantasias, mas nem sempre é previdente, com
preocupações quanto ao futuro. O turismo tem também provocado impactos
ecológicos e sociais, muito embora, outras atividades econômicas tenham
degradado muito mais a natureza e o próprio homem. Por outro lado, a partir do
pensamento de Zimmermann, há de se considerar o turismo, também como uma
atividade honesta e promissora e que pode incrementar o desenvolvimento social
dos homens.

Com isso, além de nos conduzir à noção de recursos, as explicações de
Zimmermann, nos levam também, à compreensão das restrições e dos impactos
gerados pelo turismo, destacando que todos eles são noções, nada mais que
reflexos da valorização humana. Nesse sentido, a natureza e a cultura constituem
matérias neutras, sobre as quais o homem valoriza seus recursos e
conseqüentemente seus possíveis impactos. Assim, é a cultura humana que
determina os elementos utilizados como recursos, bem como os impactos
proporcionados pelas transformações e pelo uso desses recursos. Isso concorre para
que a compreensão cognitiva dos lugares e de suas paisagens se torne complexa.

As relações das pessoas com a natureza e com outros grupos humanos,
processam-se através da experiência e da percepção que deles se têm, das atitudes
tomadas em relação a eles e dos valores a eles atribuídos. São extremamente
variadas as maneiras das pessoas perceberem e avaliarem os lugares turísticos. Do
mesmo modo são inconstantes as atitudes das pessoas, pois refletem elas variações
individuais, bioquímicas, psicológicas, antropológicas e, de modo relevante, seu
estilo de vida.

A percepção geográfica do turismo é estudada com base na Geografia
Humanística, a qual, encontrando fundamentos na Fenomenologia e no
Existencialismo, valoriza a conduta e as atitudes resultantes das experiências das
pessoas com os espaços que são os espaços onde ocorrem as atividades turísticas.
Aqui, especialmente, nos ateremos às preocupações das comunidades dos centros
receptores do turismo.

Os estudos sobre a percepção geográfica desenvolveram-se devido à
preocupação no sentido de conhecer e em explicar as atitudes e os valores de uma
comunidade frente ao meio ambiente. A pauta fundamental de tais estudos é o
espaço. É o mesmo espaço onde se situam as habitações, os caminhos e as regiões.
É o mundo-vivido das pessoas que recebem o turista e que é o mesmo espaço para
onde as pessoas se deslocam para o lazer. Assim a percepção geográfica do turismo
torna-se abrangente, razão pela qual ela tem constituído a preocupação de muitos
estudiosos ligados aos estudos do turismo.

A percepção geográfica do turismo é bastante complexa, uma vez que
envolve vários segmentos das atividades humanas, atingindo diversos grupos de
pessoas, demonstrando percepções e assumindo atitudes variadas e,
conseqüentemente, diferentes respostas. Entre esses grupos de pessoas destacam-
se os dos políticos encarregados da organização estrutural do turismo; dos técnicos
e dos planejadores, que têm o poder de decisão para modificar o meio ambiente; o
dos turistas ou visitantes que procuram usufruir os lugares para o lazer, e
obviamente o grupo que constitui a comunidade local.
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O conhecimento da percepção dos diversos grupos é relevante, importante e
urgente, especialmente quando se trata da comunidade receptora que tem sido
muito pouco considerada nas diversas formas de planejamento do turismo de um
lugar. Tal fato assume uma grande relevância já que a visão dos técnicos que
estudam o turismo, nem sempre tem considerado a conduta e as atitudes dos
moradores dos núcleos receptores.

Assim, como pontos de partida para a colocação dessa problemática
consideram-se dois postulados propostos por Krippendorf (2001).

Em um desses postulados, diz o autor que “na teoria, todos são unânimes,
como linha de pensamento o turismo social e ecologicamente responsável é
evidente e altamente desejável. Na prática, porém, ele se arrisca, por falta de
ações abrangentes e conseqüentes, a se degenerar em fórmula vazia, em um
acionismo verbal, em um mero argumento de venda”. Tal fato, particularmente,
nos chama a atenção, talvez, pelo próprio desenvolvimento da atividade do
turismo, ao adotar práticas não compatíveis com a qualidade de vida da população
autóctone.

Em outro postulado Krippendorf diz que “é da escala de valores dos viajantes
e dos promotores que se prima. O que a comunidade que recebe o turista sente,
pensa ou quer, pouco importa”. Acrescenta o autor que “as reflexões sobre o
fenômeno turístico sempre estão centradas no turista, pois ele representa o
mercado e, portanto, são valorizadas. Pouco se conhece sobre os interesses da
população local”.

Por isso, tais pressupostos de Krippendorf nos mostram a necessidade de
conhecer os valores, a conduta e as atitudes que permeiam a comunidade das áreas
receptoras do turismo, inclusive contribui para que a exclusão social seja evitada,
procedimento fundamentado, muitas vezes na percepção geográfica que,
atualmente, vem se destacando como uma significativa abordagem.

Nesse sentido e, reforçando os postulados de Krippendorf, referimos ao fato
de que a comunidade local, de modo geral, mesmo identificando o turismo, seja
pela presença dos visitantes ou pelo uso dos recursos, nem sempre tem
conhecimentos e informações suficientes sobre a atividade, seus valores e suas
contradições para que saiba assumir atitude acertada sobre seu envolvimento na
atividade. Isso diz respeito, especialmente diante das oportunidades que o turismo
pode oferecer no sentido de melhorar sua qualidade de vida, bem como diante dos
impactos sócio-ambientais que o turismo proporciona.

A percepção geográfica tem oferecido grandes possibilidades para os estudos
do turismo. Essa abordagem tem sido empregada como uma das estratégias na
tomada de consciência da população, na valorização das experiências do homem
em sua comunidade e na procura de conhecimentos e explicações das atitudes e
dos valores atribuídos ao patrimônio local. Conseqüentemente, seu estudo assume
um caráter ecológico e social, já que, além do patrimônio paisagístico engloba,
ainda, as manifestações afetivas, cognitivas e de experiências do homem com seu
meio ambiente.
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A percepção deve ser encarada como fase da ação exercida pelo sujeito
sobre os lugares, pois as atividades não se apresentam justapostas, mas no
encadeamento de umas às outras. Assim sendo, o fenômeno perceptivo, segundo
Oliveira (1979) não pode ser estudado isoladamente, nem pode ser apartado da
vida das pessoas, da mesma forma em que se faz necessário o envolvimento da
comunidade receptora com todo o processo da atividade turística.

A percepção ao se processar, além de permitir a interação do indivíduo com
a atividade turística, permite também que sejam elaboradas respostas apropriadas
às oportunidades, às mudanças e às incertezas que o turismo oferece, respostas
essas que se evidenciam pela cognição e pela inteligência. Ressalte-se que a
experiência e a visão do mundo desempenham importante papel no
desenvolvimento da percepção, pois o contato direto com todas as etapas da
implementação do turismo permite ao indivíduo construir seu espaço perceptivo,
justificando assim a importância dos estudos da Professora Lívia de Oliveira sobre a
percepção e a cognição do turismo.

Apoiados em tais considerações discutiremos, a seguir os estudos da
Professora Lívia de Oliveira, da Universidade Estadual Paulista, a fim de ressaltar
suas importantes contribuições para os estudos relacionados à percepção
geográfica do turismo.

3. OS ESTUDOS DE LÍVIA DE OLIVEIRA

O conhecimento da identidade do turismo e da fisionomia do meio ambiente
resulta em maior possibilidades das pessoas assumirem atitudes em relação ao
significado e valores do turismo. Os estudos de Oliveira dão testemunho dessa
afirmativa, pelo fato de considerar a contribuição dos aspectos cognitivos ao
identificar a conduta e as atitudes das pessoas na organização dos espaços
geográficos.

Os estudos da Professora Lívia de Oliveira sobre a percepção geográfica
foram, particularmente realizados no Campus de Rio Claro da Universidade
Estadual Paulista, onde professou sua docência, pesquisas e orientações. Hoje a
influência de sua escola se espalha por todo o país e até mesmo, ultrapassa nossas
fronteiras. Formou diversos discípulos, seguidores que juntamente com ela
continuam seus estudos, envolvendo diversas formações. Assim, a partir de seu
pioneirismo, os estudos da percepção geográfica vão se ampliando interagindo com
outras áreas como a arquitetura, o urbanismo, a psicologia, a sociologia ou mesmo
com o turismo.

Os estudos de Oliveira têm sempre considerado a perspectiva psicológica no
conceito de espaço geográfico. Segundo a referida professora (1997) esse problema
não pode ser ignorado, pois o conhecimento do espaço geográfico não se prende
exclusivamente ao geométrico, físico ou cinemático: liga-se também ao
psicológico. Essa perspectiva, se considerada, oferece subsídios para um maior
entendimento das interações das pessoas com os espaços turísticos.



-8-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

Isso se justifica ao considerar que através da cognição e da experiência
procura, o homem, conhecer seu meio ambiente. Apreende formas de ação para
seu uso, sua valorização e, quando necessário, para assumir atitudes em relação a
ele. É assim que o homem integra com seu meio ambiente e assume atitudes ao
perceber seu mundo-vivido, modificado positivamente, ou de modo impactante
pelo turismo.

Torna-se importante destacar que o turismo surge como atividade de
organização do espaço de forma espontânea ou planejada, constituindo um espaço
produzido por uma comunidade autóctone ou, como se verifica com maior
freqüência os espaços produzidos por grupos econômicos externos, sem considerar
os aspectos das territorialidades.

Assim tornam-se necessários os estudos que possam permitir um maior
conhecimento das relações das pessoas com os lugares, com o mundo-vivido das
comunidades receptoras. Portanto, os trabalhos de Lívia de Oliveira fornecem
bases teóricas e metodológicas fundamentais para serem aplicadas no
planejamento do turismo, especialmente ao se tratar da estratégia do turismo
apoiada nos valores locais. Entendem-se como valores locais no turismo os atrativos
naturais e históricos culturais dos lugares, o empreendedorismo de pessoas locais, o
saber-fazer da comunidade e logicamente a criatividade que os moradores podem
demonstrar. Portanto, são fatos que dependem da cognição e da percepção das
pessoas.

Essas bases teóricas e metodológicas lançadas por Oliveira vão de encontro
com os postulados de Krippendorf, anteriormente citados e que ressaltam o fato de
pouco conhecermos as possibilidades de interação das comunidades locais com o
turismo. Portanto acreditamos que são nas possibilidades de melhor conhecer as
comunidades receptoras do turismo, que se evidencia a grande contribuição dos
estudos da Professora Lívia de Oliveira para o turismo, uma vez que no turismo, um
dos estudos mais carentes é a incorporação da dimensão social em todas as etapas
do processo.

Diante da oportunidade de destacar a contribuição de Lívia de Oliveira para
a percepção geográfica do turismo comentaremos, a seguir, alguns de seus estudos.
São muitos os estudos da referida professora, entretanto diante da impossibilidade
de citarmos todos, decidimos por comentar apenas, alguns daqueles que, mais
diretamente oferecem subsídios que podem ser aplicados nos estudos de Turismo.

Em 1977 a autora publicou uma de suas mais notáveis contribuições quando
identificou a contribuição dos estudos cognitivos para a percepção geográfica, na
Revista Geografia da UNESP de Rio Claro.  Esse estudo coloca em destaque que o
fenômeno perceptivo não pode ser estudado como um evento isolado, nem pode
ser isolado da vida cotidiana das pessoas. Deve ser encarado como uma fase da
ação exercida pelo sujeito sobre os objetos, uma vez que as atividades não se
apresentam como simples justaposições, mas como um encadeamento, em que
umas estão ligadas às outras. A autora acrescenta que percebemos um mundo cujas
variáveis são espaciais e temporais, isto é, um mundo que tem extensão e duração.
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Nesse estudo, Oliveira postula também que o espaço é o problema básico de
toda a percepção. Trata-se de um espaço em contínua mudança e que tomamos
consciência dessas transformações através dos receptores sensoriais. Sendo assim,
entende-se que o mundo físico é tanto perceptivo como representativo.

Como seguidora de Piaget, Oliveira sugere que os estudos de percepção
ligados aos espaços geográficos envolvem, sempre, uma teoria psicológica. Ao
apoiar seus estudos nas Teorias Piagetianas, afirma que elas são as únicas que
explicam a percepção dentro de um contexto em que os aspectos perceptivos estão
ligados aos cognitivos para a construção do espaço. Complementa sua afirmação
destacando que as teorias piagetianas oferecem as bases necessárias para
solucionar a problemática da percepção e da representação do espaço geográfico,
uma vez que oferecem explicações sobre as relações entre o homem e seu meio
ambiente.

Em 1979 a Professora Lívia de Oliveira publicou sua obra sobre o estudo
metodológico e cognitivo do mapa, um estudo de fundamental importância para
melhor explicar a percepção como um produto da inteligência.

Nesse estudo a autora discute as diferenças básicas entre a inteligência e a
percepção considerando, com base em Piaget as relações entre o sujeito e os
objetos, e entre as estruturas da inteligência e da percepção.

Com base nas relações entre o sujeito e os objetos, considera a autora que a
percepção está subordinada à presença do objeto, o qual, porém, pode ser evocado
pela inteligência, mediante função simbólica. A percepção é egocêntrica, ligando-
se à posição do sujeito que percebe, em relação ao objeto percebido. Com isso, ela
só pode ser comunicada pela linguagem ou pelo desenho. Já a inteligência se
constitui de elementos comunicáveis independentes do egocentrismo. A percepção
depende de condições limitativas da proximidade espaço-temporal. O sujeito não é
capaz de perceber, ao mesmo, objetos em posições opostas, tais como em frente e
atrás, à direita e à esquerda ou em cima e embaixo. Por sua vez, a inteligência
pode aproximar objetos, independentemente das condições de tempo e de espaço.
A percepção não pode se limitar à retenção de certos elementos ou propriedades
dos objetos, enquanto a inteligência seleciona dados utilizando apenas aqueles que
se fazem necessários à solução de um determinado problema. Tem-se notado que
esse estudo é de fundamental importância para aplicação nos estudos ligados à
formação da imagem dos lugares turísticos.

Além dos estudos citados, um artigo interessante da autoria da Professora
Lívia de Oliveira, apresentado em 1998, nos Anais do III Encontro Interdisciplinar
sobre o Estudo da Paisagem, tema de importância para os estudos de Turismo, já
que o Turismo tem na paisagem sua matéria prima, portanto, um tema de estudo
necessário para a atividade.

Ao considerar a questão: como educar sobre os direitos da paisagem, autora
explicita idéias extraordinárias de nossos tempos, ao que concerne aos direitos
naturais, conduzindo a uma prioridade quanto à resposta e responsabilidade do
homem em relação à Terra, nossa morada. As idéias por ela apresentadas referem-
se à moralidade, que devem estar incluídas em nossas interações com o meio
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ambiente, pois essa idéia transcende aos próprios homens, se estendendo aos
animais, vegetais, rochas, ar, águas e à paisagem. Oliveira ressalta que a ética
começa e termina com os seres humanos. Ela envolve muitas disciplinas e exige
competência profissional de pessoas politicamente responsáveis, filosoficamente
corretas e cientificamente válidas.

Nesse estudo, a autora propõe que sejam desenvolvidos trabalhos com a
noção de paisagem, tecendo considerações, inicialmente sobre o conceito do
espaço. Parafraseando sua proposta, acrescentamos, o conceito do espaço onde se
efetiva o turismo, sendo geográfico, agrega os centros emissores e receptores do
turismo, bem como as ligações entre eles, e histórico como o espaço onde as
pessoas passam suas vidas, estendendo-se por gerações, marcado pelas
construções, crenças, lendas, organizações e lutas.

Segundo Oliveira, nossos espaços apresentam cores e nuanças de luzes e
sombras, e muitas vezes, de penumbra. Todavia, o espaço geográfico é composto
de espaços reais e irreais. Acrescentamos que é, tal como o espaço turístico que
possui elementos para conhecermos o real, de modo não alienado, ou pode ser um
mundo de sonhos e de fantasias, que são expressos materialmente por toda uma
parafernália de representações artificiais, os não-lugares, termo colocado por Marc
Auge. (1994).

De grande valia são as palavras de Oliveira para expressar que nessa virada
de milênio tudo é acentuado pela volatilidade e efemeridade das modas, dos
produtos, das técnicas, dos processos de trabalho, das idéias e das ideologias. Tudo
é substituído rapidamente, pois a ênfase é dada aos valores e virtudes na
instantaneidade, na descartabilidade, no acúmulo de lixo de todos os tipos
carregados de descartes, e na instabilidade. Assim, no pós-modernismo assiste-se
um simulacro, um estado de réplicas tão próximas da perfeição, na qual a
diferença entre o original e o simulacro é quase impossível de ser percebida. Essas
colocações de Oliveira refletem bem os fatos vivenciados no turismo pós-moderno:
os não-lugares, com perfeitas imitações do real, constituindo fortes atrativos
turísticos e, por outro lado, o natural onde se pode ressaltar uma valorização da
autenticidade nos atrativos turísticos. São reflexões importantes e urgentes no
turismo, especialmente em países periféricos que necessitam de valorizar seu
patrimônio natural ou histórico-cultural e, de certa forma trabalhar uma espécie de
contraponto ao turismo pós-moderno com seus simulacros e com o pouco
envolvimento das comunidades locais.

Com todas as novas situações que se evidenciam, aparece uma verdadeira
crise em relação ao espaço e ao tempo, fazendo-se necessária a criação de novas
maneiras de pensar, de sentir, de conhecer, de filosofar e, conseqüentemente de
educar, que é a preocupação principal da autora.

Assim, Oliveira questiona sobre o que seria um esquema para uma didática
operatória da paisagem. Propõe como resposta o construtivismo cognitivo, com
base no desenvolvimento moral. A construção de leis e regras deve ser defendida
para preservar a ordem social, mas pode ser mudada.
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Diz a autora que quando se trata dos direitos da paisagem, a educação deve
estar voltada para a idéia da moralidade, ou incluindo a relação entre os seres
naturais. Assim, os animais e vegetais não devem ser encarados como enfeites ou
brinquedos, ou simplesmente encarados como objetos que estão à disposição do
homem, pois possuem individualidades e funções específicas. Acrescenta, ainda,
que “no passado, inicialmente a relação era pré-ética, o homem se preocupava
apenas em si mesmo. Ainda no passado menos distante, o homem passou a se
preocupar com a família, a tribo, a região”. Ainda mais, que “no presente as
preocupações se estendem à nação, ao grupo étnico, aos seres humanos e, então se
principia a pensar em alguns animais. Será só no futuro que a preocupação se
dirigirá a todos os animais, às plantas, à vida em geral, para então, se olhar para as
rochas, para os ecossistemas, para o planeta e para todo o universo”.

A discussão dos três estudos apresentados está longe de mostrar toda a
contribuição da Professora Lívia de Oliveira para os estudos da Percepção
Geográfica do Turismo. No entanto, eles são representativos.

O primeiro dos trabalhos discutido, sobre a importância dos estudos
cognitivos para a percepção geográfica, deixa claro sua importância para os
estudos de turismo com base nos valores locais, uma vez que, se as pessoas
envolvidas com o turismo só poderão se manifestar em relação à atividade ao
atingir o limiar do conhecimento, ou seja, da tomada de consciência. Sem
trabalhar a cognição, a comunidade, permanecerá em uma grande expectativa.
Podem até trabalhar no turismo, porém permanecem sem saber as alternativas do
que fazer no sentido de atribuir-lhe um valor.

Somente após atingir o limiar do conhecimento, as pessoas poderão
manifestar ações conscientes no sentido de interagir com o turismo em busca de
oportunidades de trabalho que poderão trazer mudanças de conduta e atitudes
relacionadas à qualidade de vida da comunidade.

O outro trabalho comentado: o estudo metodológico e cognitivo do mapa é
um estudo clássico, pois além de apresentar as definições conceituais necessárias,
apresenta também todo o mecanismo do processo perceptivo. Portanto, trata-se de
um estudo básico para ser aplicado aos estudos de turismo para o entendimento
das relações que se manifestam entre o homem e seu meio ambiente. Além disso,
constitui subsídio necessário para os estudos que buscam esclarecer as bases
fundamentais da percepção geográfica do turismo.

Já o estudo sobre os direitos da paisagem revela uma importância para o
entendimento das relações entre o homem e a natureza, no sentido de valorizar
seus componentes e buscar o caminho no sentido de atribuir valores aos lugares.

Ainda, tratando-se das contribuições de Lívia de Oliveira para a percepção
geográfica do turismo, vale ressaltar alguns estudos elaborados por profissionais
que encontraram na Professora, orientações ou as bases para o referencial teórico
de suas pesquisas.

Um dos primeiros estudos em turismo, orientado por Oliveira foi o de Vieira,
(1997) trabalhando com a identificação da imagem turística de Itanhaém, SP. Com
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apoio na estratégia da percepção geográfica, Vieira chama a atenção para o papel
das imagens no desenvolvimento do turismo. A autora parte do pressuposto que,
sem imagens nítidas e duradouras, as localidades não florescem. Elas ficam
restritas a um estado letárgico.

Não podemos deixar de considerar a importância dos estudos sobre a
paisagem geográfica e sua importância para o turismo. As paisagens são utilizadas,
modificas ou construídas de vários modos. Todas elas podem ser valorizadas pela
sua diversidade, qualidade ou singularidade.

Oliveira tem sido orientadora de diversos estudos a respeito da percepção da
paisagem geográfica, nas formas de dissertações ou teses. Entre eles destaca-se a
tese de doutorado de Machado (1995). Foram estudos sobre a paisagem valorizada,
utilizando como cenário a Serra do Mar. Esse estudo, apesar de não focalizar o
turismo, é de grande importância para esse campo de estudo, especialmente pelo
fato da paisagem da Serra do Mar constituir atrativo turístico valorizado.

Ainda como estudo orientado pela professora Lívia de Oliveira, deve ser
lembrada a dissertação de mestrado de Ferreira (1990) que, trabalhando a
paisagem do mundo de Guimarães Rosa em o Grande Sertão: Veredas oferece
subsídios importantes para ser utilizado na formatação de roteiros turísticos.
Ressalte-se a importância do tema para o turismo, uma vez que proporciona
elementos de destaque para os roteiros interpretativos, de importância
paisagística, cultural e literária.

A contribuição de Oliveira para a percepção do turismo tem sido destacada
nos estudos ligados ao turismo e desenvolvimento local, na educação ambiental
pelo turismo e nos estudos que buscam reconhecer a incorporação da dimensão
social no turismo. (Xavier: 2001, 2002 e 2004). Em particular, nos estudos
relacionados à educação ambiental pelo turismo, o autor leva em consideração o
postulado de Oliveira a respeito dos direitos da paisagem.

Não podemos deixar de destacar uma importante contribuição da Professora
Lívia de Oliveira para a percepção geográfica do turismo que foi a tradução das
obras de Yi-Fu Tuan, Topofilia: um estudo de percepção, atitudes e valores do meio
ambiente e de Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. Ambos constituem
estudos clássicos, fundamentais para a percepção geográfica.

Além da tradução da obra de Tuan é necessário ainda destacar uma grande
contribuição que ora vem se procedendo. Trata-se de cursos ministrados na pós-
graduação em turismo sobre o “sentido do lugar”, tema que tem demonstrado um
valor inestimável como uma disciplina que tem sido considerada como de grande
importância precedendo os estudos de turismo em bases locais. Essa temática tem
produzido resultados muito positivos para aplicação no turismo, pois apresenta
considerações básicas para se compreender o envolvimento das comunidades locais
na atividade turística dos lugares.

Diante dos estudos comentados, considera-se que apesar dos estudos de
Oliveira não tratarem, especificamente do turismo, as idéias por ela apresentadas
devem ser refletidas, pois elas têm importante papel ao tratarmos da tomada de
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consciência sobre o turismo. Os estudos considerando os aspectos cognitivos,
perceptivos e afetivos do meio ambiente, possibilitam o entendimento da conduta
e das atitudes de todos os grupos de pessoas que são envolvidas com a atividade
turística.

4. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

A guisa de conclusões considerou-se, inicialmente, algumas idéias
apresentadas por Goeldner, Bitchie e McIntosh, na introdução de uma de suas
obras. Postularam, os autores que “o turismo está muito vivo, com um crescimento
dinâmico, com novas atividades, novas destinações, novas tecnologias, novos
mercados e mudanças rápidas”. “Um número de turistas, cada vez maior, está
viajando pelo mundo através de pacotes, cruzeiros, aventuras e itinerários
independentes”. “Todos esses visitantes e as atividades que eles geram,
transformam as comunidades locais”. O turismo produz benefícios e também
impactos econômicos e sociais que não podem ser ignorados. Torna-se, portanto,
necessário dedicar-se atenção às questões ambientais e culturais, às formas pelas
quais as paisagens são modificadas ou criadas para atrair os interesses dos turistas
e às relações entre a demanda e a oferta.

Num recorte sobre o turismo no Brasil, verifica-se que grande parte da
população brasileira não tem conhecimentos suficientes para assumir o turismo, ou
seja, assumir suas oportunidades e suas contradições. Não se podem esperar ações
positivas em relação ao turismo se não puderam, ainda, atingir seus limiares do
conhecimento.

Porém, o envolvimento das comunidades que recebem o turista constitui
algumas tarefas importantes, necessárias e urgentes. Pois bem, na literatura do
turismo os estudos sobre a conduta e as atitudes da comunidade local são carentes.
Assim, pouco se conhece sobre as expectativas e os valores dessa comunidade.

Da mesma forma são ainda precárias as diversas maneiras do uso da natureza
e da cultura para turismo. É muitas vezes impactante, o fato da comunidade ver
seus bens de uso transformados em mercadorias.

Portanto, vê-se que o campo da Geografia nas atividades turísticas é muito
fértil. O turismo constitui um campo aberto para as pesquisas.

A percepção geográfica tem oferecido grandes possibilidades para os estudos
sobre os valores e sobre os impactos produzidos pela atividade. Essa abordagem
pode ser empregada como uma das estratégias na tomada de consciência dos
turistas e das pessoas que os recebem, na decisão dos governos que visam à solução
de numerosos problemas e nas posturas dos técnicos, dos planejadores e dos
empresários nos níveis de planejamento, no manejo integrado do meio ambiente e,
além disso, a percepção geográfica é de crucial importância para um melhor
entendimento da conduta do homem no espaço onde se implanta o turismo.
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Em todos esses sentidos, os estudos da Professora Lívia de Oliveira devem ser
considerados por aqueles profissionais que têm a preocupação com o turismo, uma
vez que eles são orientadores e esclarecedores sobre um maior conhecimento das
relações dos homens com os lugares turísticos e das relações entre os grupos
humanos, através de suas contribuições relacionadas aos aspectos cognitivos e
afetivos dos lugares.

Porém, não poderíamos encerrar essa discussão, sem antes comentar as
mensagens que foram ditas por Oliveira, por ocasião de sua conferência de
abertura do 5º. Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia. Uma grande
contribuição da Professora foi colocada como uma importante mensagem para
reflexão. Apesar de ter sido uma conferência de Geografia, a mensagem aí
transmitida, se aplica a todas as áreas ligadas às ciências humanas e,
particularmente a relacionamos como uma grande contribuição para a Percepção
Geográfica do Turismo.

Destaca a referida professora que a “interdisciplinaridade deve estar sempre
presente nos estudos da Geografia, não apenas entre as disciplinas da grade
curricular e, talvez mais relevante é a ousadia do diálogo dentro da própria
disciplina”.

Registra-se que essa colocação feita pela Professora Lívia de Oliveira sobre a
Prática de Ensino da Geografia, torna-se evidente ao considerarmos os estudos de
Turismo. Além da importância de melhor trabalharmos a interdisciplinaridade entre
a Geografia e o Turismo, chamamos a atenção para a ousadia em compreendermos
a interdisciplinaridade dentro da própria Geografia do Turismo. Para isso, seguindo
as orientações de Oliveira, devemos ousar, trabalhar a atividade do turismo em um
enfoque geográfico e social, pois no turismo tem-se também dado prioridade ao
econômico, em detrimento do social, do cultual e do ecológico, distribuídos em um
contexto espacial.
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