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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo discutir o desenvolvimento da atividade turística que se propõe à
comercialização da paisagem natural e os recursos naturais a partir de sua transformação simbólica.
Discutimos, portanto, a transformação da paisagem natural em mercadoria que se dá dentro do processo
de re-significação do conceito de natureza que transformou a relação homem X natureza para a forma
como está estruturada hoje. Esta re-significação começou com os naturalistas no fim do século XIX e se
solidifica nos dias atuais com o desenvolvimento dos movimentos ambientalistas, resultando na
representação atual de natureza. O turismo aproveita desta representação oriunda dos movimentos
ambientalista e naturalista para se apropriar dos recursos naturais e transformá-los em mercadoria.
Trabalhamos aqui, portanto, com os atributos simbólicos que geram as representações da natureza, dentro
da lógica de Baudrillard (1995) onde os objetos que representam relações historicamente construídas, em
nosso caso a relação homem X natureza, podem se tornar mercadoria a partir do momento em que são
apropriados, tornando-se objetos de consumo. Assim, os símbolos que representam os movimentos
ambientalistas e naturalistas, os próprios elementos naturais, são apropriados pelos agentes econômicos e
transformados em mercadoria. Faz-se necessário, portanto, discorrer sobre esta evolução do conceito de
natureza na sociedade moderna para chegarmos a forma como é representada hoje para, então,
analisarmos sua apropriação pela atividade turística.

O turismo se configura, em nossa análise, no consumo de massa de espaços,
produzidos para estes fins, sendo transformado, seja simbolicamente ou materialmente,
dentro do processo de transformação dos objetos deste espaço em mercadoria. O
consumo em massa deste espaço seria o principal motivador destas transformações. Algo
que, segundo Cruz (2001: 17) seria exclusivo desta atividade econômica. Segundo a
referida autora (op. cit.), o próprio processo de transformação do espaço em território
turístico já exigiria uma re-adequação, um re-ordenamento dos objetos constituintes deste
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espaço, para suprir as exigências dos turistas. Simbolicamente, a atividade turística age
quando, justamente, transforma os objetos que constituem a paisagem de um lugar em
mercadoria, alienando seu processo de produção e modificando seu significado, dando a
ele não só um novo valor de uso, mas também um valor de troca. Esta transformação
pode também ser caracterizada como uma transformação espacial.

Nosso objetivo neste trabalho é o de discutir o desenvolvimento da atividade
turística que se propõe à comercialização da paisagem natural a partir de sua
transformação simbólica. Discutimos, portanto, a transformação da paisagem natural em
mercadoria que se dá dentro do processo de formação do conceito de natureza que
transformou a relação homem X natureza para a forma como está estruturada hoje. Esta
re-significação começou com os movimentos naturalista e romântico no fim do século XIX
e se solidifica nos dias atuais com o desenvolvimento dos movimentos ambientalistas,
resultando na representação atual de natureza. Trabalhamos aqui com os atributos
simbólicos que geram as representações da natureza, dentro da lógica de Baudrillard
(2003), onde os objetos que representam relações historicamente construídas, em nosso
caso a relação homem X natureza, podem se tornar mercadoria a partir do momento em
que são apropriados, tornando-se objetos de consumo. Assim, os símbolos que
representam o movimento ambientalista são apropriados pelos agentes econômicos e
transformados em mercadoria. Faz-se necessário, portanto, discorrer sobre esta evolução
do conceito de natureza na sociedade moderna para chegarmos a forma como é
representada hoje para, então, analisarmos sua apropriação pela atividade turística.

A REPRESENTAÇÃO

O conceito de representação teve origem na sociologia e foi desenvolvida por
Durkheim (1996) através do estudo da ‘Representação Coletiva’. Durkheim considerava a
representação algo bastante estático, pois tratava da representação em culturas
tradicionais européias, com costumes já consolidados. Este conceito de Representação
Coletiva era, assim, incapaz de explicar as representações mais mutantes das sociedades
contemporâneas emergentes. Esta incapacidade da Teoria da Representação Coletiva de
Durkheim de explicar a sociedade contemporânea de uma maneira geral fez com que
este conceito ficasse esquecido pelas próprias Ciências Sociais (SÁ, 1993: 23).

Esta teoria retornou à discussão científica na década de 1970 dentro da
psicologia, no momento em que esta passava por uma reforma que acabou por incluir a
preocupação, não mais apenas com o indivíduo, mas com a sociedade também,
fortalecendo o campo da Psicologia Social (LEME, 1993:51).

Dentro da psicologia esta teoria ganhou o título de Representação Social, e se
difere da Representação Coletiva de Durkheim, segundo Sá (1993:31; apud: HERZLICH,
1972:306-7) por se preocupar mais em compreender a natureza da própria
representação na medida em que ela se atualiza em uma organização psicossociológica
particular e preenche uma função específica.

Para Moskovic (1984:18), “as representações procuradas pela psicologia não são
as de sociedades primitivas, nem as reminiscências, no subsolo de nossa cultura, de
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épocas remotas. São aquelas da nossa sociedade presente, do nosso solo político,
científico e humano, que nem sempre tiveram tempo suficiente para permitir a
sedimentação que as tornasse tradições imutáveis”.

Para este autor, a representação é gerada no cotidiano como uma forma do
indivíduo transmitir as suas opiniões e imagens sobre os mais variados problemas e
temas. Mas, ao mesmo tempo, ela é também gerada no cotidiano. Ela é produzida
dentro deste, através da geração de um senso comum, que resulta numa representação
coletiva. Neste caso, as Representações Sociais seriam...

“... uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a
elaboração de comportamentos e a comunicação de indivíduos” (SÁ, 1993:31).

Para Lowenthal (1982), qualquer imagem compartilhada é relevante à vida de
cada participante, e todos que aderem ao consenso devem ter, pessoalmente, adquirido
algum de seus elementos constituintes. A representação vai fazer este papel de socializar
a imagem que o indivíduo tem sobre algo. Assim, através da representação, os demais
indivíduos encontrarão o senso comum de suas imagens. O senso comum seria, segundo
Sá (1993, 29-30: apud: Moscovici, 1984: 544), “um corpo de conhecimentos produzido
espontaneamente pelos membros de um grupo e fundado na tradição e no consenso”.

Forma-se, assim, um conjunto de imagens que vão sendo compartilhadas e vão,
também, gerando idéias, motivações e ações que podem gerar transformações espaciais,
sendo que, com certeza, vão influenciar na representação desta espacialidade.

Bourdieu (2001a) nos fala que as representações são uma conjunção entre
elementos produzidos conscientemente pelos indivíduos e também, elementos produzidos
inconscientemente. O autor joga com a possibilidade das representações dos objetos e
das relações serem formadas anteriormente a percepção destes, sendo assim
caracterizadas como produzidas pelo inconsciente. Bourdieu (1994b) fundamenta esta
relação entre o consciente e o inconsciente ao criticar a proposta da fenomenologia
estruturalista de Sartre para a ‘teoria da ação’ deste autor, que pressupõe a ação a todo
instante consciente dos sujeitos, não admitindo, portanto, a possibilidade da formação de
uma representação dos objetos e das relações sociais nestes sujeitos, sem a vivência
destes objetos e relações. Sartre descartaria, desta forma, qualquer possibilidade da
representação dos objetos sem a sua vivência. Fato que Bourdieu discorda por acreditar
na possibilidade da formação de uma representação dos objetos sem a sua vivência,
através do inconsciente.

Bourdieu introduz o conceito de habitus para expressar melhor esta relação do
consciente com o inconsciente. Na teoria de Bourdieu, o habitus está na forma como as
sociedades representam e se relacionam com os bens materiais e simbólicos. Bourdieu
procurou, apoiado no conceito de habitus, introduzir nas Ciências Sociais a questão da
ação do sujeito, “procurando compreender como se davam as diversas modalidades de
apropriação dos objetos culturais” (RODRIGUES, G. Serrat, 2002: 73). Contudo, ele
mesmo evita descartar a noção de estrutura, unindo assim as correntes subjetivista,
representada pelos fenomenólogos, e a objetivista, representada principalmente pelos
estruturalistas. Define, desta forma, habitus como...



-4-

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

“... princípio que gera e estrutura as práticas e as representações que podem ser
objetivamente 'regulamentadas' e 'reguladas' sem que por isso seja o produto de
obediência de regras, objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha a
necessidade da projeção consciente deste fim ou do domínio das operações
para atingi-lo, mas sendo ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem
serem o produto da ação organizadora de um maestro" (BOURDIEU, 1983d:
15).

Os habitus teriam em sua abordagem um princípio de geração e de estruturação
de práticas e representações.

...“os seres humanos atuam com base no habitus e a ação é algo que é tanto
vivida, ou seja, conscientemente experimentada, quanto intencional, ou seja,
envolve um objetivo mesmo se este não é explicitamente formulado. Qualquer
que seja a sua história precedente ou seu destino subseqüente, um habitus é
algo que nós continuamente colocamos em ação. Além disso, nós o fazemos
por meios de comportamentos concretos que seguem vários planos e projetos de
um eu que ativamente tenciona fazer algo no senso comum denso” (CASEY,
2001: 687).

A REPRESENTAÇÃO NA GEOGRAFIA

Para Kozel (2002, 216-7), a Geografia incorporou o conceito de representação
da psicologia. Segundo a autora, na Geografia este conceito é abordado como sendo
as...

“... criações individuais ou sociais de esquemas mentais estabelecidos a partir da
realidade espacial inerente a uma situação ideológica, abrangendo um campo
que vai além da leitura aparente do espaço realizada pela observação,
descrição e localização das paisagens e fluxos, classificados e hierarquizados”.

Ainda segundo Kozel (2002, 216: 07), a ‘representação’ tem a função de levar à
compreensão das relações existentes entre os atores sociais e sua organização. Mas
existem outras evidências que apontam a representação sendo introduzida na Geografia
através das ciências sociais. Nas ciências sociais, surgiu uma corrente, a partir de
Bourdieu, na década de 1980, que confrontava com o paradigma estruturalista que
predominava até então, possibilitando a introdução – ou re-introdução – da questão da
ação do sujeito, contrapondo-se à época, à corrente estruturalista que considerava o
sujeito determinado por relações objetivas. Assim, o conceito de imaginário, percepção e
representação passam a fazer parte do debate científico. Este último como uma
reformulação do conceito original de Durkheim.

Estas foram as duas influências identificadas por nós na formação do conceito de
representação na Geografia. Ao dissociarmos estas duas influências, não consideramos
que uma descarta a possibilidade da outra. Bailly (1978: 175), por exemplo, considera
que a psicologia social se faz presente nas leituras geográficas exatamente pela
emergência desta discussão da subjetividade do espaço, presença esta que se dá
concomitantemente à introdução do conceito de representação.
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Assim, a partir da preocupação que a Geografia passa a ter com a interpretação
subjetiva do real, trouxe para seu debate este conceito. O conceito de representação foi
introduzido primeiramente na compreensão do imaginário na construção e apreensão da
paisagem, que ganhava uma nova roupagem através das preocupações epistemológicas
de Antoine S. Bailly, principalmente, na década de 1970 (HOLZER, 1992c: 469).

Segundo Rodrigues, G. Serrat (2002: 4), Bailly considera que as representações
revelariam os sistemas de valorização e as satisfações que explicam, por sua vez, as
sensibilidades aos lugares. Foi ele quem primeiro passou a considerar, além dos objetivos
do meio físico-químico-biótico e social, as componentes relacionadas ao mundo
psíquico, de como o homem percebe o mundo e como essa percepção influencia o
modo de agir deste sobre o espaço.  Vemos assim que a importância das representações
nas investigações geográficas está em captar a relação do indivíduo com seu espaço
vivido. É na análise da representação da paisagem natural na sociedade ocidental
capitalista onde podemos encontrar as transformações espaciais decorrentes da atividade
turística.

A REPRESENTAÇÃO DA NATUREZA NA SOCIEDADE MODERNA

Segundo Bernardes & Ferreira (2003: 17) a compreensão tradicional das relações
entre sociedade e natureza desenvolvidas até o século XIX vinculadas ao processo de
produção capitalista considerava o homem e a natureza como pólos excludentes, tendo
subjacente a concepção de uma natureza como fonte ilimitada de recursos à disposição
do homem. Esta concepção originou-se com o movimento racionalista no século XVII,
movimento que introduziu o método científico como grande responsável pela produção
do conhecimento. O racionalismo, apoiado na filosofia cartesiana, extinguiu os mitos e
crenças que predominavam a respeito da natureza na sociedade ocidental, mitos e
crenças desenvolvidos na Grécia antiga e na Europa medieval como forma de familiarizar
os elementos e fenômenos mais hostis da natureza (vulcões, terremotos, intempéries que
causavam catástrofes, animais peçonhentos, entre outros).

Esta visão hostil da natureza predominou no racionalismo. Assim como, a idéia de
conhecer os espaços naturais também se manteve. Contudo, estes conhecimentos
passaram a ser buscados através do método científico fundamentado dentro de uma
lógica matemática e por uma necessidade de dominar os espaços naturais (GOMES,
1996: 70). A ciência surge então para buscar o conhecimento no mundo, combatendo
os mitos. Ocorre então uma desmistificação da natureza a fim de domina-la através de
seu conhecimento (SILVEIRA, 1992: 10).

Ao contrário da concepção desenvolvida até então que considerava a natureza
como oculta, insondável e sagrada, a natureza neste período passa a ser considerada
inteligível. Esta visão racionalista do mundo oriunda do pensamento científico, segundo
Gomes (1996: 29/30) foi um dos pólos epistemológicos do período moderno na
sociedade ocidental e, segundo o autor,

“A idéia central nesta concepção é a universalidade da razão. Todas as
comunidades humanas são afeitas a uma atitude racional, ou seja, o
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pensamento humano possui uma tendência maior a se conduzir segundo uma
lógica corrente, um bom senso generalizado e um pragmatismo da ação”

Para a racionalidade, todos os fenômenos desenvolvem-se dentro de uma lógica
matemática e que pode ser apreendida apenas através da linguagem científica, ou seja,
através do método científico. Além dos fenômenos, a humanidade também seria passível
de compreensão pelo método científico. Isto porque os homens teriam uma racionalidade
única, já inerente a ele e universal. As origens e a tradição nada influenciavam. A
essência humana seria a mesma para todos. Esta essência seria o ideal a ser alcançado.
Assim, a natureza e as tradições passaram a ser negadas. Os espaços naturais e
representativos de costumes tradicionais passaram a ser vistos como espaços não
racionais, impeditivos na busca da essência humana. Os espaços urbanizados passaram
a ser valorizados como representativos da racionalidade, soberanos em relação aos
espaços naturais e rurais, sendo que estes deveriam ser dominados pelo homem e
racionalizados. Ou seja, tudo que representa as origens e tradições do homem deveria
ser abandonado.

Para o racionalista, a negação do antigo em detrimento do novo fez com que a
sociedade abandonasse sua origem rural, privilegiando a cidade, onde o homem teria
total domínio dos espaços, onde haveria a possibilidade de se estruturar o espaço através
de métodos e técnicas fundadas na própria essência humana.

“A razão é a fonte de toda generalização, da norma, do direito, da verdade. A
ordem, o equilíbrio, a civilização, o progresso são noções saídas diretamente
deste sistema moderno que se proclama como a única via de acesso a um
mundo verdadeiramente humano” (GOMES: 1996: 25)

Assim, identificamos as raízes do pensamento que gera a representação dos
espaços naturais como espaços que não pertencem ao espaço de vida do homem,
espaços que devem ser isolados ou dominados - ‘racionalizados’. Assim como,
identificamos neste pensamento as razões do sentido pejorativo atribuído aos espaços
rurais, representativos do antigo e ultrapassado, de uma tradição que não interessa ao
homem visto enquanto munido de uma racionalidade inerente e universal.

Segundo Gomes (1996: 94), o outro pólo epistemológico da modernidade, além
do oriundo do racionalismo, também nasceu no século das Luzes, sendo formado por um
conjunto de correntes que tinham como ponto de convergência a oposição à concepção
racionalista. Estas correntes, ou ‘contracorrentes’, contestavam o racionalismo por este
defender a razão como universalmente homogênea. Para estas correntes,

“A razão não é universal, ou pelo menos, ela não possui sempre a mesma
natureza, as mesmas manifestações (...) Assim, contra o universalismo do saber
racionalista, este outro pólo valoriza o que é particular, pois o fato adquire
significado no interior de um contexto singular. Aliás, o único que deve ser
valorizado, uma vez que ele contém em si a marca de sua individualidade e
desta forma exprime aquilo que lhe é próprio, característico” (GOMES, 1996:
32).

Estas correntes, apesar de tão antigas quanto a racionalista, tiveram seu apogeu
no século XIX, quando passaram a influenciar na constituição da sociedade ocidental
moderna através, principalmente, da maior valorização dos artistas românticos. O
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romantismo polariza os ideais destas contracorrentes, valorizando a identidade em
detrimento do raciocínio lógico, transformando o conhecimento em produto da
sensibilidade e da interpretação individuais.

“A subjetividade é um elemento incontornável na aquisição do conhecimento. A
aceitação da subjetividade se insurge basicamente contra a uniformidade
pretendida pela racionalidade” (GOMES, 1996: 34).

O romantismo valoriza a particularidade do homem dando maior valor às
diferenças culturais, tentando buscar nas tradições e na natureza humana, estas
particularidades. Valorizando assim, as tradições, o romantismo aproxima ainda mais o
homem da natureza, da qual ele seria oriundo, tornando dependente, não só de suas
tradições, mas também da própria natureza. O homem pertence à natureza, e é na
compreensão dela que o homem vai compreender a si mesmo. Assim, dois temas tiveram
atenção especial dos românticos. A História, como produto da preocupação em buscar
nas tradições as diferenças humanas, e o culto à natureza, como busca da essência do
homem.

Diferentemente do ideal racionalista que valorizava o método científico e
transformou a ciência na grande referência do pensamento social da modernidade, o
romantismo partiu de movimentos artísticos que acreditavam que apenas alguns
privilegiados eram possuidores de sensibilidade suficiente para compreender o sentido da
natureza. Este ser com tamanha sensibilidade seria tratado como gênio. Para o
romântico,

“A consciência humana deve se pôr à escuta da natureza e tentar compreendê-
la, para não perder de vista a via de sua própria auto-realização” (GOMES:
1996: 107).

Em contraposição ao racionalismo e em defesa de que o saber está na
compreensão da diversidade humana, e que esta está na busca das raízes das culturas,
os românticos vão buscar no campo e no meio natural o conhecimento. Pregam assim
uma nova relação entre a sociedade e a natureza. Uma reaproximação com a finalidade
de um auto-conhecimento, alcançado através de sua apreciação e contemplação. Para
os românticos, os homens deveriam buscar a harmonia com os elementos da natureza,
passando a conviver pacificamente com estes.

Este resgate das tradições e origens levou a uma valorização dos espaços naturais
e rurais, representativos das origens e tradições que fundaram as variadas culturas.
Entendiam também que a essência humana deveria ser diferente para cada um, em
decorrência das diferenças naturais de cada meio vivido por cada cultura. A natureza
deveria ser entendida, assim, também, em suas diferenças.

Para romantismo, a vida selvagem é a que mantém o valor desejável para as
sociedades, pois está muito próxima de suas origens. Mantém-se impura, inerte às
influências maléficas do racionalismo que isola o homem de suas origens e tradições.

Segundo Silveira (1993: 12), para o romantismo a natureza representava...
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“...uma divindade, mas uma entidade, ou seja, tudo quanto existe como mundo.
No interior de suas paisagens reinam a harmonia, passando a conviver
pacificamente com todos os elementos desse mundo. Os homens deveriam
buscar esta harmonia, passando a conviver pacificamente com todos os
elementos desse mundo”.

Assim, estar próximo da natureza era estar próximo da pureza humana, de sua
essência e de suas origens.

Outra corrente anti-racionalista formada no século XIX é o naturalismo, que
nasceu de uma divergência com o romantismo. Esta corrente baseia-se na filosofia de
que só as leis da natureza são válidas para explicar o mundo, pois parte do princípio de
que o homem está sujeito a um inevitável condicionamento biológico e social. A corrente
naturalista foi extremamente influenciada, assim como influenciou, os ideais positivistas e
deterministas daquele período.

Manifestou-se a partir das artes, assim como o romantismo, mas negou seu
sentimentalismo e subjetivismo romântico. Acreditavam que a sensibilidade do artista era
capaz de representar mimeticamente e de forma objetiva a realidade exterior. Tentavam
aplicar na arte, principalmente através da literatura, as descobertas e métodos da ciência
empirista do século XIX, extremamente dominados pelo determinismo e positivismo.
Apresentava a realidade com um rigor quase científico (DUTRA, 1993: 20).

Suas representações eram extremamente carregadas de objetividade,
imparcialidade, materialismo e determinismo. Seu princípio essencial é a minuciosa
descrição da realidade, com especial destaque aos aspectos desagradáveis da sociedade
urbana/industrial do século XIX e uma visão pessimista da sociedade e do mundo de
modo geral.

Os naturalistas acreditavam que toda conduta humana seria regida pela natureza
e explicada através de sua interpretação. Assim como o romantismo, seus ideais
aproximam a sociedade da natureza, tornando-o dependente em relação a esta. Para o
naturalista, a natureza é o que existe independente da atividade humana. O que era
produto da ação humana, ou seja, fabricado pelas técnicas humanas, era denominado
de ‘artifício’ (ROSSET, 1989: 14).

Os naturalistas, apesar de considerarem que o artifício retira sua existência da
natureza, os naturalistas os consideravam perecíveis por não pertencerem mais à lógica
da natureza segundo a qual o homem deveria estar ligado. Segundo Rosset (1989: 14),
para os naturalistas,

“É da natureza que o artifício retira sua força: só ela permite aos seus
prolongamentos artificiais viver e prosperar; privada de toda vinculação natural,
uma produção artificial é tida como aquilo que dever perecer, tal qual murcha
uma flor arrancada do caule”.

Assim, a natureza é vista como algo a ser protegido de toda ação das técnicas
humanas para que o homem aproxime-se de suas leis, à qual o homem deveria estar
ligado para encontrar seu modo de vida ideal em contraposição ao modo de vida
falsificado e perecível, dominado pelos artifícios (ROSSET, 1989: 64).
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“Para o naturalista da proteção da natureza do século passado, - entende-se
século XIX - a única forma de proteger a natureza era afastá-la do homem,
através de ilhas onde pudessem admira-la e reverenciá-la. Esses lugares
paradisíacos serviriam também como locais selvagens, onde o homem pudesse
refazer suas energias gastas na vida estressante das cidades e do trabalho
monótono. Parece realizar-se a reprodução do mito do paraíso perdido, lugar
desejado e procurado pelo homem depois de sua expulsão do Éden” (DIEGUES,
1994:11).

Havia assim, uma dialética dentro do pensamento naturalista que buscava de um
lado isolar os espaços naturais das ações das técnicas humanas, como uma forma de
manter os espaços de vida ideais aos homens. De outro, os naturalistas buscavam
aproximar os homens da natureza, como uma forma de levar o homem ao seu lugar
ideal, dentro das leis naturais.

Recorremos à compreensão da origem destes ideais – racionalista, naturalista e
romântico - com o intuito de compreender, por sua vez, os ideais que levam à
representação dos espaços naturais nos dias atuais. Segundo Silveira (1992: 20), vemos
na relação homem natureza um predomínio dos ideais racionalistas no decorrer da
modernidade que levou aos ditos ‘problemas ambientais’ atuais, representados através
da deterioração dos espaços fiscos e sociais. Estes problemas ambientais fizeram com
que houvesse uma ascensão dos ideais ambientalistas inspirados nos movimentos
romântico e naturalista, também extremamente influenciadores dos ideais da sociedade
moderna, mas que até bem pouco tempo, pouco influenciavam nas relações do homem
com a natureza.

O AMBIENTALISMO E O TURISMO

Os anos de 1960 marcaram o aparecimento de um novo movimento que
incorporou os ideais românticos e naturalistas da sociedade moderna, em contraposição
aos ideais racionalistas vigentes. Várias correntes de ecologistas com diferentes ideologias
e posições políticas se formaram neste período. Entre estes, aqueles que se embrenharam
no meio político, criando correntes e partidos políticos, como o Partido Verde alemão,
entre outros, e passaram a defender um desenvolvimento político/econômico e social
sustentado nas teorias naturalistas (DIEGUES, 1994: 15). Este período marca o momento
em que se soma à antiga concepção de natureza, que se inicia com os movimentos
romântico e naturalista, uma preocupação cada vez maior com os problemas futuros
causados pelo mau uso dos recursos naturais.

Segundo Ferreira (1998: 89) a este movimento foi denominado ‘ambientalismo’,
movimento este que foi sendo consolidado pelo desenvolvimento de organizações
governamentais e grupos comunitários que tinham em comum a luta pela proteção dos
recursos naturais e com o ambiente vivido pelas sociedades industriais. Cientificamente, a
abordagem deste movimento social foi sendo desenvolvida, primeiramente, na Europa
Ocidental, pela corrente marxista.

“Segundo este enfoque, as transformações na estrutura social (forte expansão do
setor de serviços que absorve mão-de-obra altamente qualificada) têm
favorecido a emergência de novos movimentos sociais (basicamente o pacifismo,
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o feminismo e o ecologismo), que questionam o sistema capitalista partindo de
uma orientação valorativa diferente dos movimentos sociais tradicionais, com
ênfase na qualidade de vida e na descentralização” (FERREIRA, 1998: 91).

A esta preocupação do ambientalismo, Rodrigues (1996) denomina ‘questão
ambiental’. Segundo Rodrigues (1996: 02), a chamada questão ambiental coloca em
destaque contradições da produção social do espaço e das formas de apropriação da
natureza. Formas de apropriação tanto reais – as formas concretas pelas quais a natureza
é transformada -, como simbólica – o pensamento sobre estas apropriações e
transformações. A questão ambiental deveria ser compreendida, segundo a autora citada
como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza sendo que os problemas
ambientais dizem respeito às formas como o homem em sociedade apropria-se da
natureza. Esta preocupação com os problemas futuros gera uma aceleração da
apropriação, exploração e uso do espaço natural. Assim, para evitar problemas
ambientais futuros, a sociedade apropria-se, explora e dá cada vez mais usos aos
recursos naturais. Segundo Rodrigues, a sociedade apropria-se mais do espaço natural
ao delimitar reservas naturais, por exemplo, e ao gerar patente de propriedade
intelectual. Explora, ao buscar conhecer estes recursos mais a fundo e ao definir suas
potencialidades, ou seja, ao buscar uma melhor forma de utiliza-los. E atribui ‘usos’ ao
sugerir e aplicar ações que preservem suas formas, impedindo tipos de atividades que
causem sua transformação material, mesmo que estes usos não tenham relação com o
processo histórico que constituiu o espaço onde estão localizados estes recursos.

Dentre as propostas sugeridas de uso dos recursos naturais, o turismo foi
apresentado como uma possibilidade de desenvolvimento econômico/político que,
baseado nas teorias dos antigos naturalistas, mas modificadas e adaptadas para o
período atual, traria um desenvolvimento econômico que manteria a natureza intocada. A
idéia era fazer uma junção entre atividade econômica e natureza, buscando a
preservação dos recursos naturais. Ou seja, buscavam-se formas de utilizar os recursos
naturais más, preservando-os. Passou-se, assim, a motivar o cidadão comum a conhecer
lugares que apresentassem elementos que simbolizassem a natureza intocada, tentando
incentivar os meios de produção capitalistas a se reproduzirem através da própria
preservação da natureza, unindo os interesses dos naturalistas e ambientalistas aos
interesses do capitalismo. É este turismo que passou a ser chamado de ecoturismo.

Para Becker (1995: 1) o turismo pressupõe a moderna sociedade capitalista,
sendo que a autora identifica que foi no final do século XIX que surgiram os primeiros
agentes e companhias dedicadas a organizar esta atividade, no momento exato em que
grupos sociais passaram a ter dinheiro disponível para usufruir desta atividade. Segundo
Diegues (1994: 22), foi no século XIX que houve a criação dos parques nacionais de
Yellowstone e Yosemite, fruto dos ideais de naturalistas da época. Este pode ser apontado
como os primórdios do ecoturismo, pois, os parques foram criados para a visitação
pública desprendendo um trabalho humano com a finalidade de gerar renda através da
produção de mercadorias, visto que as cidades em seu entorno desenvolveram-se em
função da arrecadação que obtinham com os visitantes que consumiam a natureza e a
paisagem através de seus equipamentos turísticos.

Neste período também surgiram os primeiros safáris africanos, havendo assim
uma procura grande por parte da elite econômica norte-americana e européia, pelo
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consumo destes, assim como dos passeios e meios de hospedagem existentes em alguns
pontos da África. Estes podem ser apontados, também, como os primórdios do
ecoturismo, mas ainda não se configurando como uma atividade econômica de massa,
como ocorre com o turismo atualmente (PIRES, 1998: 29). Era um turismo voltado a uma
classe econômica muito específica, representada por uma elite econômica capitalista
muito exclusiva. A semelhança está no fato de que a prática do turismo significava uma
condição de status, motivada pela projeção social de seus praticantes, que ostentavam o
consumo de espaços inóspitos, selvagens e distantes.

De lá para cá a promoção da atividade turística tornou-se gradativamente uma
nova fronteira de acumulação centrada num novo produto, capaz de agregar-se aos
espaços produtivos pré-existentes de acumulação capitalista. Mas, segundo Becker
(1995: 5), foi no século XX que ocorreu a metamorfose significativa do turismo, através
da massificação de padrões de consumo que o welfare state possibilitou, principalmente
nos países capitalistas centrais.

Foi após a II Guerra Mundial (1939-1945) que a atividade turística passou a ser
vista pelo grande capital como uma possibilidade de gerar grande montante de renda. A
partir daí que podemos ver mais claramente a junção entre viagens e turismo, quando as
necessidades da sociedade capitalista, assim como o cotidiano estafante dos grandes
centros urbanos, a possibilidade de acumulação de renda por um número maior de
pessoas no mundo, representada pelo surgimento de uma classe média com maior poder
de consumo, principalmente nos países desenvolvidos, e as vitórias das classes
trabalhadoras e ascensão de partidos trabalhistas nos governos nacionais, defendendo e
implementando leis que deram aos trabalhadores comuns maior tempo livre, facilitaram o
consumo dos espaços através de viagens a longas distâncias. Outro fator que vai motivar
e, ao mesmo tempo ligar o turismo às viagens é o advento de mais eficientes e mais
baratos meios de transporte, o que incentiva o turismo (KRIPPENDORF, 1989: 35).

Pires (1998: 28) identifica que a história da humanidade em todas as épocas está
pontuada de iniciativas e feitos que dão conta do interesse pela natureza, mas nem
sempre no aspecto de sua exploração e aproveitamento econômico, mas também no
sentido do seu desfrute pessoal com benefícios físicos, culturais, psicológicos e espirituais.
O autor se reporta às viagens de Heródoto e Marco Pólo, que tinham em comum, entre
outras coisas, viagens a fim de conhecer a geografia e os aspectos ambientais das
regiões visitadas. Porém, não acreditamos na hipótese de que essas iniciativas, comuns
em períodos remotos da história da humanidade são os antecedentes do ecoturismo, pois
estas viagens eram por uma finalidade científica e não por uma finalidade de consumo,
não havia a intenção de consumir espaços e, sim, conhece-los e domina-los, segundo a
ordem geopolítica vigente naquele momento. Assim também eram as viagens realizadas
pelos naturalistas e cientistas nos séculos XVIII e XIX.

Quanto ao ecoturismo, acreditamos na existência desta modalidade turística
somente quando há uma apropriação dos recursos naturais e transformação destes em
mercadoria o que resulta na introdução de equipamentos no espaço que irão servir a esta
atividade, alterando, conseqüentemente, o espaço, tanto materialmente quanto
simbolicamente.



-12-

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

Entendemos aqui os recursos naturais como algo ligado ao lugar e pertencente à
história deste, compondo o que Moraes (2000: 71) define como Patrimônio Natural de
uma sociedade que se apropriou destes objetos naturais e os transformou, dando-lhes um
uso condizente com suas necessidades. Portanto, se os recursos naturais pertencem aos
domínios territoriais da sociedade que gerou este valor de uso, então, estes não podem
ser analisados sem levar em conta o trabalho envolvido no seu processo de construção, o
que envolve a população que o construiu.

“Assim, à diversificação natural dos lugares terrestres, que expressa uma
desigual presença de processos e fenômenos da natureza em cada localidade,
há que se adicionar essa requalificação a cada momento do que constitui a
riqueza natural para uma dada sociedade. Essa natureza requalificada pela
mediação da sociedade (e da técnica) circunscreve o conjunto de recursos
naturais de um dado meio, sua naturalidade historicizada pela apropriação
humana (que tem como primeiro passo à identificação da dinâmica dos
processos naturais e das qualidades dos fenômenos da natureza). Essa riqueza
depositada em um dado espaço constitui o patrimônio natural da sociedade que
o domina, sendo um dos elementos caracterizadores de seu território”
(MORAES, 2000: 71).

A transformação destes recursos em mercadoria vai esconder seu processo de
construção, ou seja, vai esconder sua relação com o lugar e conseqüentemente sua
relação com os que o vivenciam. O Patrimônio Natural é então re-apropriado pela
atividade turística, desprendendo os recursos naturais da lógica do lugar que atribuiu a
eles o valor de uso. Uma nova relação é construída sob uma lógica que é determinada
pelos sujeitos promotores da atividade turística, que determinam a instalação dos
equipamentos, as regras, as políticas e o marketing turístico, o que inclui os turistas e
moradores das localidades turísticas.

Estes recursos tornam-se, assim, foco da publicidade, que divulga os objetos do
espaço construindo sobre o imaginário dos turistas uma visão reduzida dos lugares, que
mostra apenas o que interessa a ele enquanto consumidor.

Assim, ideais ambientalistas movem as atividades realizadas pelo ecoturismo e que
geram ou transformam os elementos naturais em bens de consumo, principalmente pela
via da publicidade turística. Neste caso, os objetos que representam os ideais
ambientalistas é que vão ser transformados em signos deste movimento e transformados
em objetos de consumo. Inclusive, os próprios recursos naturais e a paisagem natural que
é re-significada e transformada.
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Imagem 01: folder de divulgação de sítio turístico em Brotas/SP

A imagem acima nos permite fazer uma relação com os ideais românticos que
atraem a sociedade moderna para os espaços naturais e que são difundidos pelos
movimentos ambientalistas. Um dos ideais românticos é a harmonia com a natureza,
como sugere o folder. A ausência de qualquer elemento que represente o espaço dito
‘racional’ leva à idéia de retorno às origens difundida como o ideal da humanidade pelos
românticos. Sua contemplação levaria à um maior conhecimento de si mesmo. A
exuberância sugerida no folder diviniza o espaço representado ao dar a idéia de
imensidão. Esta idéia de imensidão sugere, por sua vez, a idéia de predomínio da
natureza sobre os espaços transformados pelo homem (espaço artificial), segundo os
ideais naturalistas.

Há uma contribuição cada vez mais massiva no processo de re-significação das
paisagens naturais e históricas nas imagens do cinema, da televisão e fotográficas, que
contribuem para a constituição de representações que atraem os turistas e que podem
refletir ou não a realidade vivida por quem habita o lugar representado, para aqueles que
fazem parte deste lugar. A paisagem pode dar ao lugar um significado de aventura, de
sossego, de lugar inóspito, desconhecido, de aconchego, etc. Ou seja, de uma maneira
geral a paisagem revela o lugar e é capaz de seduzir.

Contudo, estamos falando da representação, na maioria das vezes, do que se
quer mostrar da paisagem. Uma fotografia, uma imagem televisiva e cinematográfica,
neste sentido (como produto de sedução) mostra apenas aspectos da paisagem que
interessam à atividade turística, imagens estas que vêm acompanhadas, geralmente, de
um discurso que as legitima.

“O verbal cria e sustenta o apelo da imagem e de tal sorte que o registro gráfico
e, quase sempre fotográfico, constitui expansão ou ilustração daquilo que é
sugerido pela seleção vocabular. Porém, a publicidade turística manipula essa
seleção no sentido de controlar a expansão gráfica ou fotográfica a fim de dar-
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lhe sentido que confirme o que é sugerido verbalmente, ou seja, a publicidade
turística seleciona o que ver e, sobretudo, como ver. Desse modo, as constantes
turísticas do colorido, do exótico, do excitante criam uma reificação da
paisagem turística que só se mostra nos estereótipos selecionados e
programados pelo agente turístico – transformado em guardião público e
financeiro de um modo de ver” (FERRARA, 2002: 72).

Segundo a autora, este processo se constitui num trabalho de eliminação da
visibilidade em detrimento da supremacia da visualidade. Tanto na visibilidade quanto na
visualidade o olhar e sua expansão – a imagem – são instrumentos de mediação entre o
homem e o mundo. A diferença entre ambas seria que...

“... visualidade corresponde ao registro de um dado físico e referencial e a
visibilidade estaria mais num plano da semiótica, partiria de uma reflexão visual
para gerar um processo perceptivo complexo, claramente marcado como
experiência geradora de um conhecimento contínuo, individual e social”
(Jameson, 1994; apud FERRARA, 2002: 74).

A publicidade turística propõe que os espaço naturais sejam representados pelos
indivíduos antes mesmo destes os vivenciarem. A formação de uma representação no
inconsciente das pessoas, que as deixe atraentes antes mesmo destes vivenciá-las.

Imagem 02: folder de divulgação de agência de turismo em Brotas/SP

No folder publicitário da imagem 02, os elementos naturais presentes simbolizam
os ideais ambientalistas, que pregam novos usos determinados pelos agentes turísticos
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para estes espaços que permitam sua preservação. Os esportes de aventura geralmente
se constituem em formas de uso que geram a apropriação destes espaços naturais pela
atividade turística. A constituição desta representação simbólica pode ser explicada como
um ressurgimento dos ideais romântico e naturalista, que significam, além de um
reencontro com as origens da humanidade, a busca da essência humana. A busca da
harmonização do homem com seu ‘mundo’ essencial.

Por outro lado, esta mesma ‘publicidade’, no caso das paisagens naturais, joga
com um outro aspecto do consciente do indivíduo, relacionado ao que ele vivencia
cotidianamente, ou seja, o espaço urbano, em contraposição ao espaço natural. Estes
seriam colocados como representantes de seus cotidianos estafantes e monótonos, em
oposição ao espaço natural que representa a liberdade e a diversidade, o maravilhoso, o
exótico, o harmônico. De qualquer forma, alguns elementos constituintes do espaço
natural que simbolizam o movimento ambientalista tornam-se foco da publicidade
turística e sua representação vai ser explorada pela atividade turística.
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