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RESUMO 

 

A dimensão espacial é um componente fundamental do fenômeno turístico. Em suas motivações e 
implicações psicológicas o turismo repousa, antes de tudo, na idéia de alteridade, do distante, e da 
interrupção das referências no espaço vivido pelo turista, que deseja partir para a busca do novo e do 
desconhecido. As imagens de lugares longínquos, paradisíacos, que evocam o desejo de conhecê-los, é 
uma força fundamental que motiva e influencia o movimento das migrações em massa verificado na 
sociedade contemporânea. São migrações que, fazendo uso do tempo de ócio e de lazer, buscam o 
enriquecimento cultural, mas para, além disso, tentam encontrar a própria razão de existir. Mas o turismo é 
também um fenômeno espacial por duas outras razões. Primeiramente, porque a idéia das férias e da 
viagem turística, é interpretada pelo turista como a possibilidade de realizar um deslocamento, de mover-
se, de sair do seu espaço vivido à procura de outros lugares, ou melhor, de ir para um lugar distinto 
daquele no qual vive. Segundo, porque o turismo contribui para a valorização de espaços estruturados com 
a finalidade de acomodar os visitantes, e a fim de atender as suas expectativas nos momentos de ócio e 
recreação. Essa valorização dos espaços pelo turismo é, em grande medida, decorrente do grau de procura 
por parte dos turistas, mas, decorre também das ações executadas por agentes públicos e privados através 
da implantação de infra-estruturas arquitetadas para equipar os chamados espaços turísticos. O espaço 
investido pelo fenômeno do turismo é, assim, valorizado de acordo com as funções que lhe são atribuídas 
pelos turistas e pelos agentes públicos e privados. Com o presente trabalho, pretende-se discutir o processo 
de valorização dos espaços pelo turismo, dando ênfase às transformações que ocorrem nas estruturas 
sócio-culturais, econômicas e ambientais desses espaços. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O propósito deste trabalho é destacar o papel da percepção e da formação de 
imagens enquanto um componente de valorização do espaço turístico. O estudo da  
formação e percepção de imagens em espaços onde ocorrem atividades turísticas é um 
campo ainda pouco explorado pelos cientistas sociais, particularmente pelos geógrafos, 
mas de grande importância científica. Esse estudo pretende contribuir para o melhor 
entendimento das transformações que ocorrem nas estruturas econômicas, sociais, 
culturais e ambientais desses espaços e, que são provocadas por atividades de turismo.  
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Conforme muitos autores têm apontado, a função turística que assume o espaço 
geográfico, seja uma grande região, seja uma localidade isolada, como uma pequena 
ilha, é marcada por muitos efeitos positivos na sua organização, mas também é 
acompanhada por uma série de efeitos negativos, particularmente no que se refere aos 
aspectos culturais e ambientais.  

Daí a importância de se considerar os estudos da percepção espacial na prática 
do turismo, especialmente no que diz respeito ao planejamento turístico. É através da 
análise dos fatores subjetivos e cognitivos, que também são determinantes na relação 
turismo⇔espaço, que podem ser propostas estratégias mais adequadas de 
desenvolvimento do turismo, na tentativa de se alcançar a sustentabilidade da atividade 
em todas as escalas geográficas.     

Nesse sentido, este estudo visa dar uma pequena contribuição para a reflexão, sob 
o prisma da chamada Geografia do Turismo – pressupondo que esta seja considerada 
como disciplina científica –, em um momento que as ferramentas e instrumental teórico-
metodológicos têm-se mostrado insuficientes para dar conta de explicar a complexidade 
do turismo, notadamente para aqueles estudiosos e pesquisadores dedicados à análise 
deste fenômeno no Brasil, que em termos mundiais, apresenta uma impressionante 
expansão nas últimas décadas.   

O enfoque do tema divide-se em duas partes. Na primeira parte, são expostas 
algumas contribuições teóricas sobre os processos de percepção e valorização do espaço 
geográfico na atividade turística, onde a ênfase é colocada na formação da imagem 
turística. Nesta parte, também são destacados alguns dos impactos, tanto positivos 
quanto negativos, decorrentes da apropriação do espaço para fins de uso turístico.  

Na segunda parte são apresentadas as considerações finais, onde se enfatiza a 
necessidade de se levar em conta os estudos de percepção nas ações de planejamento e 
gestão dos espaços turísticos, de modo a estimular os impactos positivos e evitar ou 
minimizar os negativos, na busca de um desenvolvimento sustentável da atividade.        

 

TURISMO, PERCEPÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Malgrado no Brasil, a percepção espacial ser um tema ainda pouco explorado nos 
estudos aplicados ao turismo, ela é um campo de pesquisa que já há muito tempo vem 
sendo trabalhado pelos geógrafos em suas análises do espaço geográfico. Dentre os 
inúmeros estudos merecem destaque os de Fremont (1976), Tuan (1983), Lowenthal 
(1985), Goodey & Gold, (1986), Relph (1985), entre outros. No Brasil,  particularmente, 
o trabalho pioneiro de Oliveira (1976). 

Estes estudos partem do pressuposto de que a percepção humana, as experiências 
pessoais e as características culturais dos indivíduos e coletividades servem de ponto de 
partida para um melhor entendimento do espaço ou ambiente em que vivem. Assim, 
noções e conceitos geográficos fundamentais como espaço, paisagem, lugar, região, têm 
sido reinterpretados sob a luz da denominada Geografia Humanística ou da Percepção 
fundamentada na  Fenomenologia,  
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No que concerne, especificamente, aos espaços destinados às práticas do turismo, 
os estudos de percepção estão presentes na análise de alguns autores que, sob o prisma 
da Geografia, têm abordado o tema das motivações psicológicas e/ou subjetivas 
(Miossec, 1977; Urbain, 1983; Valenzuela, 1988; Bley, 1990, Vieira, 1997; entre 
outros). Esses autores têm procurado responder às indagações como: porque uma 
localidade ou região torna-se turística? Ou, quais os motivos que levam as pessoas a 
escolherem certos lugares para conhecer em detrimento de outros?  

Como demonstram esses estudos o tema da percepção é de grande importância 
para o entendimento do fenômeno do turismo, dada a  forte expansão deste nas últimas 
décadas. De fato, o incremento do tempo livre, associado aos avanços ocorridos nos 
meios de transportes e comunicações, bem como aos novos hábitos de consumo durante 
o tempo de lazer da sociedade moderna, provocou uma verdadeira explosão do turismo 
nas últimas quatro décadas. Estudiosos se referem à atual fase de expansão do turismo 
como sendo a “segunda era de ouro das viagens”, enquanto a primeira teria ocorrido a 
partir da 2a metade do século XIX (Trigo, 1993; Theobald, 1994; Urry, 1996; Rodrigues, 
1997, Silveira, 2002; Vanhove, 2003; entre outros).  

Todavia, além destes fatores que, sem dúvida, têm determinando o aumento das 
viagens turísticas há que se atentar para os fatores psicológicos, os quais constituem um 
componente fundamental na formação dos fluxos turísticos. Com efeito, a expansão do 
turismo caracterizada pelo deslocamento em massa de pessoas, verificado na sociedade 
contemporânea, tem nas suas raízes as motivações de ordem psicológica como um dos 
principais determinantes. 

Se até o final do século XIX realizar viagens com outras finalidades que não as de 
trabalho ou de negócio era um privilégio das elites, no turismo de massa das sociedades 
modernas, parcela crescente da população viaja, uma vez que a viagem e as férias se 
tornaram um elemento crucial na vida moderna, uma necessidade em grande medida 
fabricada pela chamada “indústria das viagens e do turismo” (Krippendorf, 1989; Urry, 
1996).  

Em outras palavras, nas sociedades modernas o turismo é visto como uma forma 
de evasão para fora do mundo de trabalho, um “cano de escape” para as tensões das 
atividades produtivas, especialmente nos grandes centros urbanos. Nesses lugares, a 
concentração, os congestionamentos, o ritmo frenético imposto pelo modo de vida 
urbano, provocam o stress, o esgotamento físico e mental, enfim, a angústia psicológica 
do viver cotidiano no dizer de Krippendorf (1989).   

Neste sentido, pode-se afirmar que a realização da viagem turística repousa, antes 
de tudo, nas expectativas e desejos dos turistas de evadir-se do seu espaço cotidiano, de 
desligar-se do seu espaço banal, de buscar outros lugares – por vezes desconhecidos, de 
fazer novos contatos, experimentar novas sensações, viver livremente, em suma, de fugir 
do dia-a-dia e ter novas experiências.  

Neste contexto, os espaços que constituem destinos para os fluxos turísticos, 
passam a ser percebidos pelos turistas como a antítese do seu espaço cotidiano. Segundo 
Valenzuela (1984), os espaços são procurados pelos turistas em função dos fatores de 
atração mais potentes e eficazes contidos nesses espaços. São os chamados “fatores 
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espaciais de decisão turística”. Para este autor “é nestes fatores que reside a 
extraordinária capacidade de atração turística que exerceram e, ainda exercem até hoje, 
o binômio sol e praia, ou que mais recentemente vem exercendo os espaços rurais e as 
áreas naturais protegidas como parques e reservas florestais” (Valenzuela ,1984, p.48).  

De fato, a recente expansão de atividades turísticas ligadas a diversas modalidades 
de turismo, tais como turismo rural, agroturismo, ecoturismo, turismo verde, turismo 
ecológico-cultural, turismo de aventura, etc, é um indicador da tendência de valorização 
do “verde”  em diferentes regiões do globo. Diversos estudos enfatizam claramente esta 
tendência caracterizada pela mudança de atitudes do turista, como: o desenvolvimento 
de uma maior consciência ecológica dos turistas, a exigência de um nível melhor nos 
serviços ofertados, incluindo a natureza das instalações usadas e as condições do 
ambiente visitado.  

Um exemplo disso é o atual crescimento da demanda pelo chamado ecoturismo 
(OMT, 2000), que se deve, sob muitos aspectos, ao amplo processo de conscientização 
ambiental, que progride nas sociedades contemporâneas nos últimos anos, 
principalmente nos países mais industrializados e desenvolvidos.  

Assim, neste cenário de preocupação com a qualidade ambiental dos espaços 
turísticos, o imaginário social que motiva uma parcela crescente das viagens, passa a ser 
fundado na (re)valorização daqueles espaços aonde a natureza está quase intocada, tal 
como é o caso dos parques com suas paisagens naturais, a flora e a fauna, o contato 
com a natureza, etc., ou dos espaços rurais com suas paisagens bucólicas e idílicas, 
identificadas com a paz, o silêncio, a tranqüilidade, a vida saudável do campo, etc.  

Em suma, seja nas  praias,  campos ou cidades, a valorização dos espaços vistos 
como “turísticos” possui tanto uma dimensão objetiva quanto uma dimensão subjetiva. 
Isto é, os lugares podem ser procurados pelos turistas por conta da infra-estrutura física 
que oferecem – acesso, atrativos naturais e/ou construídos, equipamentos de 
hospedagem, de lazer e entretenimento, etc., mas, também, são procurados em função 
de fatores psicológicos.  

Estes fatores provocam  a formação de imagens turísticas, que são compostas a 
partir de processos perceptivos. Ou seja, os lugares que são visitados e percorridos, os 
lugares sobre os quais se lê, se vê filmes, obras de arte, imagens na televisão, passam a 
serem vistos sob a luz da experiência pessoal, da imaginação e dos fragmentos 
guardados na memória.  

Portanto, todo o espaço torna-se um território valorizado pelo turismo também a 
partir da percepção exercida sobre este e, no interior da qual, a prática turística se 
organiza como ponto de encontro e como suporte da experiência, da vivência, das 
sensações, das expectativas e desejos dos turistas.  

Miossec, em um artigo considerado como clássico e intitulado “A imagem turística 
como introdução à Geografia do Turismo” chega mesmo a afirmar que:   

“o espaço turístico é, antes de tudo uma imagem. Imagem formada pelos 
turistas e passada pelos agentes e promotores das viagens. Imagem que, em 
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muitos casos, é percebida com inquietação pelas populações locais, e em outros 
com surpresa. Imagem complexa, criada a partir de desejos e expectativas dos 
turistas, da leitura de livros, de relatos de pessoas, de filmes, e que é trabalhada 
pela publicidade turística para atrair novos turistas” (1977, p. 44).  

O autor classifica a imagem turística em três grandes tipos: global, tradicional e 
atual. Cada um desses tipos de imagem turística diz respeito a uma conduta individual e 
grupal. A imagem global corresponde às aspirações do ser humano por ultrapassar seu 
limite, limite este que corresponde ao domínio, ao conhecimento do mundo. A busca de 
lugares torna-se mais freqüente tão logo o lugar em que se está estabelecido transforma-
se em familiar, onde a pessoa domina sem dificuldades: sai e consegue voltar, sem se 
reter a pontos de referências (Miossec, 1977).  

A familiaridade com o lugar faz com que o indivíduo sinta necessidade de sair, de 
conhecer novos lugares. Esta imagem turística global nasce do desejo das pessoas de 
conhecer novos lugares, da possibilidade de se escapar do seu espaço vivido. A saída é 
vista como status junto ao grupo do qual o indivíduo faz parte.  

Já a imagem tradicional provém das experiências, das vivências da pessoa. A 
imagem tradicional fixa-se lentamente, ao longo do tempo, e a cultura do turista é que 
vai lhe permitir um entendimento de toda riqueza que a paisagem apresenta. A imagem 
turística de um lugar carrega em si mesma um poder evocador, inscrito no cognitivo de 
cada indivíduo e/ou coletividade. Cada segmento social valoriza o espaço de um modo 
peculiar, imagem transmitida pelos costumes e moldada através dos tempos (Miossec, 
1977). 

Por sua vez, a imagem atual, também denominada nova imagem, corresponde ao 
espaço criado pela moda, pela mídia, pelos padrões de beleza da sociedade 
contemporânea. Essa imagem é auto-regulada, compreendendo três componentes: o 
turista, o espaço receptor e os organismos de viagem. O turista é o que tem aspirações e 
vontades que se somam à necessidade de sair do cotidiano, vontade acentuada 
orientada e aguçada pela publicidade turística.  

O espaço receptor é estruturado para receber o turista, com seus atrativos, belezas 
naturais e construídas, sociedades locais. Os organismos de viagens estão representados 
pelos agentes de turismo, organizações turísticas privadas ou públicas, que por meio da 
publicidade buscam atrair o turista veiculando anúncios de lugares que atendam às 
expectativas dos turistas. Um aspecto importante a ser ressaltado sobre a imagem atual, é 
que ela procura contemplar as aspirações dos turistas, mas não promove o conhecimento 
dos lugares a serem visitados. Dessa forma, a dificuldade para o turismo é conhecer com 
precisão o valor da oferta de todos os lugares que se encontram disponíveis. 

Neste contexto, a imagem turística pode, tanto representar coisas que existem na 
realidade como outras que nunca tiveram entidade total. Neste caso, tem-se o 
aparecimento da chamada “imagem clichê” (Miossec, 1977), cuja formação se assenta 
na ocultação, distorção ou manipulação da realidade de um dado lugar, de tal modo 
que em vez de ser um meio para o turista conhecer o lugar que pretende visitar, acaba 
por ocultar as suas verdadeiras características locais como os problemas sociais, a 
violência, a falta de cuidados com o meio ambiente, etc. Nas palavras de Machado:  
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“Na estética do consumo turístico, a pobreza é algo indesejável, tal como tudo 
que é feio, sujo ou que se afasta do desejável. A realidade local não importa 
quanto à constituição da mercadoria, o que importa é a realidade parcial para a 
construção do irreal – do imaginário. Neste sentido que todas as forças 
mercadológicas agem: na transfiguração do real para o ideal. O real significa o 
belo, pois têm em si também as contradições do meio. O consumo falseia a 
realidade, à medida que concorre no caminho do desejável, no gosto objetivo 
da maioria” (1996, p. 03).  

Alguns exemplos são ilustrativos a esse respeito. É o caso das imagens veiculadas 
pela publicidade turística quando utiliza o termo paraíso para designar certos lugares. 
Como constata Aoun, em sua análise, das matérias publicadas em revistas turísticas de 
circulação de massa:  

“Nas revistas turísticas, essas imagens (..as do paraíso) geralmente impactantes 
vem acompanhadas por chamadas como...O paraíso existe. Nós sabemos 
onde...Nós levamos você ao paraíso...O paraíso pode ser seu para sempre. 
Não procure. Compre..., e que tentam envolver o leitor num mundo de 
promessa e magia, em contraste flagrante com as urgências de seu cotidiano. 
Vende-se o paraíso pela necessidade de deslocamento como fenômeno social 
atual e pelo desejo coletivo de retornar ao lugar das origens. Trata-se, portanto, 
de uma imagem que desperta, assim, os mais íntimos sonhos e ambições, 
escondidos na alma humana” (2001, p. 80) .  

Em pesquisa sobre o processo de construção do mito gerado acerca do ambiente 
e da paisagem do Pantanal Vargas (2003), discute como são devidamente percebidos e 
valorados certos espaços a apropriados pela atividade turística, e que são vendidos como 
modelos de paraíso terrestre.  

Em suma, são colocações que corroboram para a afirmação de que a imagem 
turística tem um grande poder de evocação. E, por isso, ela é tão trabalhada pela 
publicidade como forma de atrair o candidato à viagem para um dado destino. Com 
efeito, a evolução nos meios de comunicação e informação tem-se se mostrado uma 
poderosa ferramenta a serviço da chamada “indústria do turismo”, que põe para 
funcionar uma verdadeira “máquina de viagens”. A informação e comunicação são 
veiculadas pela publicidade turística visando estimular o consumismo típico das 
sociedades urbano-industrial, como acentua Urry (1986). Nas palavras de Sheldon (apud 
Vanhove, 1995), “a informação é a alma da indústria de viagens”.  

Para o crescimento do turismo isso é positivo, pois não se pode negar que é um 
setor cada vez mais importante na dinamização econômica de países e regiões no mundo 
todo. A questão a ser colocada é que, ao se fundar num tipo de norma de conduta de 
cunho meramente comercial e consumista, a publicidade turística acaba orientando de 
modo errôneo os organizadores das viagens e do turismo (operadoras e agências de 
viagens, redes de hotéis, e outros).  

Estes agentes do setor turístico, na maioria das vezes passam a reduzir a cultura 
dos lugares visitados a um amontoado de estereótipos nos quais o folclore, as tradições, 
as festas populares, os costumes, são transformados em mercadorias a serem 
comercializadas. Também, o próprio turista vê o espaço de destino com superficialidade, 
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com distanciamento, como algo exótico, em suma, como um objeto a ser apreciado pelo 
“olhar turístico” (URRY, 1996).  

A observação de Cohen, ao falar sobre a ausência de “realidade” na viagem 
turística e sobre os pseudo-acontecimentos que marcam a experiência do turista 
moderno, é pertinente a esse respeito. Para este autor:  

“a principal característica do turismo contemporâneo é a massificação. A viagem 
ou a excursão é vendida em forma de pacote, estandardizada e produzida em 
massa. O transporte, os lugares a visitar, os locais para comer e dormir são 
fixados previamente. O estabelecimento turístico fica completamente à 
disposição do turista do princípio ao fim. Mas a viagem em pacote, que é 
vendida pelo estabelecimento turístico, tenta oferecer ao comprador a 
experiência da novidade e o raro. O problema do sistema, então, é permitir que 
o turista em massa ‘conheça’ a novidade do país visitado sem experimentar 
nenhum incomodo físico ou, mais exatamente, observar sim experimentar 
realmente” (apud Macintosh, 1999, p. 264). 

Daí o imperativo de se analisar as imagens formadas dos espaços turísticos, 
particularmente aquelas veiculadas nos meios de comunicação de massa pela 
publicidade turística, tais como revistas, jornais, televisão, etc, pois estas imagens podem 
se constituir em verdadeiros clichês que, conforme já dito, em vez de serem um meio para 
o turista obter informações reais sobre o lugar que deseja conhecer, visam tão somente 
persuadi-lo a viajar por viajar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até aqui foi analisada a importância da imagem turística para melhor 
compreender os fatores que determinam a valorização do espaço pelo turismo. Enfatizou-
se que os estudos dos mecanismos da percepção e cognição são fundamentais para o 
entendimento deste fenômeno enquanto objeto de pesquisa científica. Eles permitem 
revelar as estruturas cognitivas representadas pelas imagens turísticas, e possibilitam uma 
melhor compressão dos múltiplos e complexos fatores que marcam a relação 
turismo⇔espaço.  

Entender melhor porquê e como, por exemplo, os lugares são procurados e 
valorizados pela atividade turística. Ou, porquê novos lugares são incorporados pelo 
turismo, são “descobertos” por assim dizer, são “inventados” como sugere Knafou 
(1991). Enquanto outros deixam de ser procurados pelos turistas, e são largados à 
própria sorte pelos agentes econômicos do turismo, porque já não se atribui a eles no 
presente o mesmo valor que se atribuía no passado. Esses lugares passam, então, a 
experimentar uma espécie de abandono, de rejeição, cujos efeitos sobre a economia e 
sobre as populações locais com ampla dependência da atividade turística, podem ser 
nefastos.  

Um outro aspecto a ser mencionado sobre a importância do estudo da percepção 
e da formação da imagem turística, diz respeito a sua contribuição para com as questões 
referentes aos impactos sociais, culturais e ambientais do turismo nos espaços de destino. 
Neste aspecto, a compreensão do significado das imagens formadas pelos turistas ou 
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pelos demais atores sociais que atuam nos lugares de destino, é um instrumento muito útil 
para a conscientização sobre as questões ambientais  desses lugares. Nas palavras de 
Guimarães:  

“A percepção e a interpretação dos níveis e dimensões das realidades 
ambientais, das singularidades e da importância do patrimônio paisagístico, das 
atitudes e condutas humanas, dos valores ambientais podem contribuir, 
essencialmente, para a compreensão das transformações visíveis e não-visíveis, 
tangíveis ou não, da paisagem, percebida e interpretada como patrimônio de 
um povo, de um país, legado às futuras gerações, consideradas as várias 
instâncias e conjunturas, pois um horizonte de possibilidades individuais e 
coletivas é desvendado numa expressão de valores locais, regionais e universais” 
(2004, p. 09). 

A percepção constitui, também, uma poderosa ferramenta nas ações de 
planejamento e gestão dos espaços turísticos, pois ela permite melhor identificar aonde 
reside a força do turismo para alterar as estruturas sociais, culturais e econômicas, 
existentes nesses espaços. Em outras palavras, ao se levar em conta a dimensão subjetiva 
inerente à prática turística; planejadores e gestores podem obter um maior entendimento 
dos mecanismos que contribuem para engendrar os impactos positivos e negativos do 
turismo sobre os aspectos cultural e ambiental e, sobre as condições de comportamento 
das populações locais dos espaços de destino.  

Conforme muitos estudiosos têm apontando (Mathieson & Wall,1982; 
Rodrigues,1988; Hall & Lew, 1997; Vera,1997; Cazes, 1999; Swarbrooke, 2000; Silveira, 
2002; entre outros), é preciso atentar para o fato de que o turismo não é portador só de 
benefícios e vantagens. Diversos estudos demonstram que o turismo também pode 
provocar uma série de danos às regiões receptoras, ou seja, o seu desenvolvimento pode 
não ser completamente positivo, visto que implica, muitas vezes, em impactos negativos 
sobre a sociedade, a cultura e o meio ambiente locais. 

Com efeito, pela própria natureza do turismo, com seu caráter de atividade de 
rápido crescimento, altamente estimulador do apetite desenfreado dos agentes 
econômicos, que o vêem como atividade cuja rentabilidade se alcança no curto prazo, o 
seu efeito sobre os recursos que servem de base para implantação dos espaços turísticos, 
especialmente a paisagem, o ambiente e os valores culturais, podem sofrer um processo 
de degradação progressivo de modo a afetar a qualidade desses espaços, 
comprometendo assim a sua própria atratividade. 

Finalizando, os estudos de percepção podem trazer um grande aporte ao 
desenvolvimento turístico mais harmonioso no que respeita aos aspectos sociais, culturais 
e ambientais dos espaços de destino, na medida que estes permitem desvendar os fatores 
subjetivos, que também são determinantes na relação turismo⇔espaço. Sobretudo, tais 
estudos podem conduzir a reflexões sobre os espaços apropriados pelo turismo, 
alargando os horizontes perceptivos e interpretativos dos visitantes, de modo que as 
pessoas e suas paisagens (isto é, o seu meio ambiente) sejam valorizadas e respeitadas 
em sua própria integridade, e em suas heranças cultural e ecológica. 
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