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Resumo 

Observa-se na atualidade que os projetos turísticos vem se tornando políticas de governos 

que investem grande volume de recursos na reconstrução de paisagens com o intuito de 

transformar determinadas localidades atrativas para empresas, investidores e turismo, por meio 

da criação ou modificação da imagem urbana. Desta forma, esse trabalho tem como objetivo 

discutir as relações do turismo com o território identificando as fragilidades e vulnerabilidades das 

políticas públicas aplicadas na implementação da atividade turística dentro do território.  Para 

tanto, este trabalho de cunho investigativo, utiliza-se da revisão bibliográfica e da análise 

avaliativa dos projetos urbanos voltados para a venda do território como método para identificação 

dos problemas e lacunas decorrentes desse processo e da verificação do desenvolvimento local 

real ocasionado pelo turismo. 

 
Palavras chave: Políticas Públicas; Políticas do Turismo; Políticas Urbanas. 

 
Introdução 

O turismo vem, nos últimos anos, se consolidando como uma atividade econômica 

relevante para as cidades brasileiras, assim como, é notório que nas últimas décadas o turismo 

interno passou a ser uma das prioridades do governo. Essa ação visa estimular o setor por meio 

de financiamentos, obras de infraestrutura e campanhas publicitárias como forma de 

fortalecimento do mercado interno, sendo uma ferramenta para o desenvolvimento 

socioeconômico. 

 

Este artigo tem como objetivo verificar se o turismo realmente impulsiona o 

desenvolvimento local por meio da análise histórica da atividade turística no Brasil, determinando 

quais as fragilidades dos projetos urbanos e turísticos implantados. Para tanto, conceitua-se o 

turismo em sua multidisciplinariedade e suas relações com a arquitetura e o urbanismo. Para 

aprofundamento é realizada uma análise do Plano de Regionalização do Turismo do Brasil, no 



 

 

qual identificam-se indicadores de desenvolvimento e articulação com os territórios. 

 

A atividade turística está relacionada ao deslocamento das pessoas com intenção de 

retorno ao local de origem; torna-se relevante a partir do início do século XVIII com a introdução 

da máquina a vapor – nova força motriz resultando no avanço dos meios de transportes1. 

 

No entanto, apenas no século XIX surgiram as primeiras viagens organizadas incluindo a 

travessia do Atlântico, estimuladas pelo vapor que neste momento também passa a ser uma força 

motriz do transporte terrestre por meio das ferrovias. Estima-se que esse fenômeno quadruplicou 

a velocidade de deslocamento em vinte anos. 

 

Desta forma identificam-se cinco principais períodos no processo de desenvolvimento da 

atividade turística, segundo Christaller2: 

 - de 1790 a 1840: praticado por uma pequena elite, sobretudo inglesa; 

 - de 1840 a 1870: caracterizado pelo desenvolvimento dos meios de transporte 

ferroviário e marítimo e pelo crescimento dos meios de hospedagem, inclusive em fazendas; 

 - de 1870 a 1900: marcado pelo aumento da oferta de hotéis construídos para 

atender o turismo, tendo participação embrionária da classe média e o surgimento de centros 

turísticos na Europa; 

 - de 1900 a 1930: início do fenômeno do turismo de massa, voltado aos esportes de 

inverno; 

 - a partir de 1930: intensifica-se a participação das agências de viagem e a procura 

por localizações periféricas. 

 

A atividade turística tornou-se uma grande indústria, e uma significativa base econômica 

para o desenvolvimento das economias municipais por meio do apelo à prática esportiva e à 

realização de atividades de lazer das mais diversas formas, estimuladas em busca de emoção e 

prazer gastronômico, e pela progressiva elevação do nível cultural e da informação, motivando a 

visitação e participação em eventos. 

 

No final do século XX, o turismo tornou-se um elemento central na estratégia de 

                                                
1 VARGAS, Heliana Comin; PAIVA, Ricardo Alexandre (orgs). Turismo, arquitetura e cidade. Barueri: Manole, 2016. 
2 1955 apud  SILVA, S.B. de M. Metropolização e raízes da periferização turística. Turismo em Análise. São Paulo, ECA-USP, nov. 

1996, p. 9 -16. 



 

 

desenvolvimento de muitas cidades, sendo particularmente atraente aos governos por oferecer 

uma alternativa a outras formas de desenvolvimento econômico, por sua capacidade de geração 

de empregos, divisas e promoção das regiões3. 

 
 
A multidisciplinariedade do turismo 

 

Uma das principais características da sociedade contemporânea é a velocidade de suas 

transformações, o que suscitou a necessidade de novos meios e instrumentos para o 

desenvolvimento das cidades e das regiões. A valorização e a promoção de uma lógica cultural 

relacionada à oferta e competividade dos territórios, fundamentada no turismo, gerando fluxos de 

pessoas, bens e de capital no território, são reflexo da inserção das cidades e regiões na 

economia global, acarretando o aumento dos atores envolvidos nas políticas públicas, e assim 

contribuindo para uma maior complexidade do fenômeno territorial. 

 

Observa-se na atualidade que os projetos turísticos vêm se tornando políticas de governos 

que investem grande volume de recursos na reconstrução da paisagem, no intuito de transformar 

determinadas localidades atrativas para empresas, investidores e turismo, por meio da criação ou 

modificação da imagem urbana. 

 

Os processos de intervenção e requalificação que transformam áreas ou regiões 

consolidadas da cidade instituídos por projetos urbanos buscam atender a demanda territorial com 

base na relação de fatores socioeconômicos – territoriais e ambientais, englobando os sistemas 

de gestão, atores e parcerias diversas. Ressaltam a integração das cidades a um novo contexto 

global, sendo destacado o papel social que os Projetos Urbanos desempenham, por meio da 

definição de cenários e programas de atividades exemplificadas pelo desenvolvimento do setor 

terciário como estratégia de reestruturação do setor produtivo: serviços especializados – 

escritórios, lazer, turismo, entre outros, podendo articular-se ao desenvolvimento local voltado aos 

interesses e perspectivas do lugar. 

 

A implementação do turismo no município induz intervenções urbanísticas transformadoras 

do ambiente construído criando um ambiente atrativo necessário para o desenvolvimento e 

consolidação da atividade no território. A busca pela singularidade do espaço gera cenários 

alternativos além da integração dos elementos materiais e imateriais delineando formas, espaços 

                                                
3 GOLDFARD, 1989 apud WEARING e NEIL, 2001. 



 

 

e significados – capital simbólico, moeda de troca do território que pode ser definida como um 

conjunto de estratégias induzidas pelo mercado para a produção de novos valores ou 

conservação das dimensões simbólicas da cidade consolidada. 

 

Para Montaner4 a complexidade dos processos socioculturais gerados pelo turismo é o 

fenômeno que melhor sintetiza as contradições da sociedade contemporânea, revelando tensões 

e a necessidade de escolhas, frente à diversidade de interesses e conflitos desencadeados: a 

cidade é o espaço em que se manifestam tensões, tais como fricções entre regional e local, bem 

como o enfrentamento de uma tendência à homogeneização de hábitos e produtos, contra a 

manutenção da memória viva e identidades. 

 

Este autor considera o turismo como um sistema de atividades que se sobrepõe às 

estruturas existentes, podendo contribuir para o sucesso ou esgotar, empobrecer e destruir os 

sistemas naturais, sociais e urbanos. No entanto, a energia e riqueza geradas pela atividade 

turística podem ser utilizadas de forma a promover o desenvolvimento e enriquecer os tecidos 

sociais, produtivos, urbanos e paisagísticos que não têm meios próprios suficientes para 

consegui-lo. 

 

O turismo pode ser entendido como um processo sistêmico devido sua interdisciplinaridade, 

Beni5 defende este posicionamento por meio do estudo das relações do homem longe de seu local 

de residência, demonstrando como essa indústria satisfaz suas necessidades e mapeando os 

impactos do turista e do turismo ao ambiente físico, econômico e sociocultural da área receptora. 

Por essa definição o turismo caracteriza-se como um conjunto de atividades realizadas e à 

disposição do turista, ressaltando a sistematização pelo encadeamento entre empresas do setor, 

com ênfase no viés econômico da atividade6. 

 

São diversas as consequências da implementação turística relativas ao impacto econômico 

na região afetada, no que diz respeito ao desenvolvimento local e regional. Os impactos sobre um 

possível desenvolvimento de nível regional ocasionados pelo turismo são os principais 

argumentos que levam planejadores com ênfase em processos econômicos a optar por essa 

atividade. A atividade turística de abrangência territorial (urbana e regional) apoiada no turismo 

pode se valer do aproveitamento de locais e bens de significativo valor histórico-cultural, podendo 

potencializar o desenvolvimento de lugares e regiões que demonstram pouca diversidade de 

                                                
4 MONTANER, 2014. 
5 BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. 2. ed. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 1998.   
6 VARGAS, PAIVA op. Cit. 



 

 

atividades econômicas. 

 
Cidade e Turismo 

No âmbito municipal, a atividade turística pode atrair receitas externas e contribuir com o 

desenvolvimento local, segundo a Teoria de Base Econômica que conceitua as atividades básicas 

como aquelas que produzem e fornecem bens e serviços para fora do limite administrativo, sendo 

as consumidas internamente classificadas como não básicas. Desta forma, as atividades básicas 

correspondem ao impulso e expansão da economia urbana, propiciando o crescimento da 

economia como um todo por meio das atividades não básicas7. 

 

Atividades do setor secundário, como pequenas indústrias ou manufaturas, revelam-se 

hoje insuficientes para sustentar economicamente os municípios. O que os leva a integrar-se em 

redes, pautadas nas possibilidades das regiões que os relacionam. Um novo espaço, de 

dimensão local8, reinsere o município em suas articulações de abrangência regional, a fim de 

definir limites estratégicos de transformação. Isto quer dizer que o desenvolvimento dos 

municípios deve acontecer de maneira integrada a outras escalas, nas quais podem ser 

superadas as limitações de diversidade econômica e produtiva que o tecido social requer. Novas 

relações tempo-espaciais, definindo limites que incluem fluxos estratégicos, onde pode ocorrer 

uma racionalização geradora de novas conexões, cidade e campo, centro e periferias, amplificam 

os domínios que possibilitam falar em um outro espaço local, cujas fronteiras flexibilizadas se 

estendem ao regional. 

 

A urgência por uma outra escala de abrangência estimula os planejadores a se voltarem 

para o turismo de alcance regional. As atividades de prestação de serviços tais como o turismo 

ferroviário, devido às suas características de geração de mobilidade e penetração regional, 

passam a estimular a atividade econômica em regiões desfavorecidas de outros setores da 

economia, e que dispõem de um patrimônio cultural e natural passível de ser explorado9. 

 

Neste cenário, o patrimônio histórico passa a integrar uma oferta instrumental, um meio 

entre outros para fomentar a atividade turística, e um dos elementos a considerar para o 

planejamento urbano regional. Este, para atender à demanda das transformações urbanas 

recentes, deve ser gerido de forma a propiciar maior flexibilidade de decisão, além de urgir 

análises de cenários alternativos e inclusão da sociedade para a formulação das políticas públicas 

                                                
7 CHAPIN, 1976; VARGAS, 1985 apud Ibid. 
8	   DOWBOR, 1992. 
9	   JENKINS e LICKORISH, 2000, p. 102 



 

 

afins.  

 

A consideração da preservação do patrimônio histórico e cultural em planos e projetos 

urbanos e regionais torna-se uma maneira de promover sua articulação com a política de 

desenvolvimento do território, e assim viabilizar sua implementação e financiamento. A 

preservação do patrimônio depende de mecanismos de inclusão em planos diretores, leis de 

diretrizes orçamentárias, planos plurianuais etc., caracterizando um modo de articulação entre a 

conservação e o planejamento urbano10. 

 

Aventa-se uma nova lógica de preservação, que vê no patrimônio um recurso 

imprescindível para o desenvolvimento urbano e regional, e para a articulação do crescimento 

econômico e turístico à conservação e valorização do patrimônio natural e cultural. O patrimônio 

ferroviário pode então ser associado a uma paisagem ferroviária, buscando novos significados e 

resguardando a memória e valores vinculados a história da ferrovia e do patrimônio que a cerca; 

destacando-se para o sucesso dessa política a importância da integração horizontal das diversas 

políticas públicas setoriais. 

 
Politicas de Turismo e Desenvolvimento 

No Brasil, essas políticas ganharam maior ênfase no ano de 2003 com a criação do Plano 

Nacional de Turismo, embasado na estruturação e diversidade da oferta turística, tendo como 

referência temporal o período de 2003 a 2007. Neste momento, acontece uma inversão de 

prioridades, buscando-se o fortalecimento do turismo interno em detrimento ao internacional como 

forma de dinamizar a economia local, pressupondo um desenvolvimento territorial. 

 
Em decorrência do PNT, em 2004 foi elaborado o Plano de Regionalização do Turismo – 

Roteiros do Brasil, o qual passou por revisão e aprimoramento em 2007, considerando-se o 

período de 2007 a 2010. Uma nova edição foi elaborada no ano de 2013, tendo por definição: 

[…] Constitui-se em uma política pública, em âmbito territorial, a partir do Plano 
Nacional do Turismo 2003-2007, que determinou como macroprograma 
estruturante a “Estruturação e Diversificação da Oferta Turística. A premissa do 
Programa, considerado estratégico para a consecução da Política Nacional de 
Turismo, centrou-se no propósito de que sua execução, de forma descentralizada 
e regionalizada, com foco no planejamento coordenado e participativo, 
repercutisse, positivamente, nos resultados socioeconômicos do território.11 

No Plano Nacional do Turismo 2007-2010 priorizou-se a definição dos sessenta e cinco 

Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional, composto de três etapas: índice de 

                                                
10  SOMEKH, Nadia (org). Preservando o Patrimônio Histórico: um manual para gestores municipais. São Paulo: DPH, 2014. 
11  BRASIL, 2013. 



 

 

competitividade nacional, gestão de destinos e sistema de gestão de destinos. 

 

Em 2008, foi criada a Lei do Turismo ( Lei no. 11.771) que tornou-se o marco regulatório, 

definindo competências e responsabilidades do poder público e de toda a cadeia produtiva do 

turismo, garantindo a gestão responsável, transparente e ética. 

 

Dois anos depois, em 2010, verificou-se a necessidade da avaliação de resultados do 

Plano de Regionalização, que foi realizada com a aplicação de uma metodologia empírica de 

observação e vivência dos atores envolvidos, com a participação dos diversos atores sociais, 

reforçando a estratégia de descentralização das políticas públicas. 

 

A partir desta avaliação, em 2011 foi então realizada a revisão de processos e avaliações 

de resultados das ações governamentais, com o intuito do redirecionamento ou permanência de 

programas e estratégias em curso, resultando no ano seguinte na retomada das ações da rede de 

cooperação, com a realização de oficinas junto às instituições de ensino, reafirmando o caráter 

transversal do Programa como política estruturante.  

 

Essas ações levaram, em 2013, à realização de consulta pública para estreitamento das 

articulações entre as entidades que compõem o Sistema Nacional de Turismo. Neste mesmo ano, 

é lançado o Plano Nacional de Turismo 2013-2016, reestruturado de maneira a enfatizar o 

território,  por meio de oito eixos de atuação12, buscando a promoção da convergência e a 

articulação das ações do Ministério do Turismo e do conjunto de ações públicas setoriais, nas 

regiões com foco na estruturação dos destinos turísticos. 

 

O Programa de Regionalização do Turismo tem como premissa a segmentação da 

atividade turística: “segmentar é olhar para o destino, inclusive os mais tradicionais, e encontrar 

nele uma vocação, de modo que atenda ou agrade a um público específico”13, como forma de 

promoção e posicionamento de mercado. 

 

A implementação deste Programa, adotou como estratégias o mapeamento para a 

delimitação do território, a categorização dos municípios de acordo com o desempenho de suas 

economias do turismo; a formação que busca a capacitação de gestores públicos e a publicação 

de cartilhas de orientação para o desenvolvimento do turismo. Buscou ainda fomento à 
                                                
12 Gestão descentralizada do turismo; planejamento e posicionamento de mercado; qualificação profissional dos serviços e da produção 

associada; empreendedorismo, capacitação e promoção de investimentos; infraestrutura turística; informação ao turista; promoção e 
apoio à comercialização e monitoramento. (Brasil op. cit. 2013) 

13 Ibid. 



 

 

regionalização,  o que define o apoio financeiro do Ministério do Turismo aos estados, regiões e 

municípios na implantação de seus projetos, a comunicação que constitui uma rede nacional de 

interlocutores do Programa e o monitoramento, que tem como objetivo avaliar o desempenho do 

Programa e redefinir planos, entre outros objetivos, quando necessário. 

 

Naquele momento, o Programa de Regionalização do Turismo não sofreu alterações 
quanto à sua filosofia e conceitos, apenas passou por ajustes para qualificação da concepção 

estratégica  das ferramentas de gestão, buscando incorporar mecanismos para novas concepções 

de enfrentamento das fragilidades identificadas. 

 

O turismo passou a ser caracterizado como um campo disciplinar com base na teoria dos 

sistemas, reafirmando-se a amplitude dos subconjuntos presentes na atividade turística e 

reforçando a necessidade de consideração da demanda, da oferta técnica14 e da população 

receptora. 

 

Desta forma, a determinação de regiões turísticas no Brasil é atribuição do Ministério do 

Turismo, que adota como instrumento o Mapa de Regionalização do Turismo Brasileiro, cuja  

primeira versão é de 2004, tendo sido reestruturado em 2006. No ano de 2009, o Mapa de 

Regionalização do Turismo ganhou uma nova versão, revisada em 2013.   

 

Para a definição dessas regiões foram identificadas as peculiaridades e especificidades de 

cada uma delas, buscando o entendimento do papel de cada município no processo de 

desenvolvimento regional do turismo. Entre os critérios adotados para o mapeamento, destacam-

se: possuir oferta turística identificada entre os municípios que as compõem; possuir 

características similares e/ou complementares e aspectos que identifiquem os municípios que 

compõem as regiões - identidade histórica, cultural, econômica e geográfica, ser limítrofes e/ou 

distribuídos de forma contígua. 

 

Com isso, foi adotada a categorização dos municípios15 como instrumento para subsidiar a 

tomada de decisões estratégicas da gestão pública, orientando a elaboração e implementação de 

políticas específicas para cada categoria de municípios, de modo a atender suas peculiaridades e 

especificidades a partir do desempenho de sua economia do turismo. Esta categorização foi 

                                                
14 Instituições necessárias e voltadas para a implementação de políticas de desenvolvimento do turismo, além de obras e serviços 

necessários ao desenvolvimento das atividades urbanas como um todo – transporte, comunicação, saneamento, entre outros. 
15 É um instrumento para identificação do desempenho da economia do turismo dos municípios inseridos nas regiões turísticas do Mapa 

do Turismo Brasileiro. Foi instituída por meio da Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015. (BRASIL. Ministério do Turismo. 
Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro. Brasília: 2013, p. 15) 



 

 

determinada por quatro indicadores, conforme apresentado na Tabela 01. 

 
Indicador (Variáveis) Fonte da Coleta  

Número de estabelecimentos formais cuja 
atividade principal é hospedagem 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) / 
Ministério do Trabalho e Emprego 

Número de empregos formais no  

setor de hospedagem 

Estimativa de turistas a partir do Estudo de 
Demanda Doméstica 

Estudo da Demanda Doméstica - Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE 
/MTur 

Estimativa de turistas a partir do Estudo de 
Demanda Internacional 

Estudo da Demanda Internacional – FIPE/MTur 

 
Tabela 01: Variáveis selecionadas para a categorização dos municípios do Mapa do Turismo Brasileiro 
Fonte: BRASIL. Ministério do Turismo, 2013. 

Em 2016, iniciou-se um novo processo de desenvolvimento do Mapa de Regionalização do 

Turismo, com a adoção das ferramentas do Google Earth como base de elaboração do mesmo.  

Assim, a partir deste ano, é possível fazer a consulta ao mapa eletronicamente e filtrar por estado, 

município e região. Nesta última versão, o mapa definiu-se conforme tabela 02:  duzentas e 

noventa e uma regiões, distribuídas nas cinco regiões administrativas do Brasil; porém, observa-

se que não há uma razão para os números de regiões e municípios, produzindo territórios 

turísticos formados por um conjunto de cidades muito lilitado, em alguns casos, e muito extensos, 

em outros. Isso, por sua vez, não garante a eficiência da aplicação dos indicadores, pois baseiam-

se principalmente em demandas. 

 
 Regiões Municípios 

Norte 33 155 

Centro-Oeste 35 187 

Nordeste 80 489 

Sudeste 90 642 

Sul 53 702 

Total 291 2175 

Tabela 02: Mapa do Turismo Brasileiro 
Fonte: BRASIL. Ministério do Turismo, 2016. 

Nas cinco versões (Tabela 03) elaboradas do Mapa de Regionalização do Turismo do 



 

 

Brasil16  verifica-se uma inconsistência nas definições das regiões “criadas” e posteriormente 

“excluídas” do mapa, assim como muitas regiões foram renomeadas e outras redefinidas por meio 

de junções ou desmembramentos de duas ou mais regiões, dificultando a consolidação das 

mesmas na construção da tradição, cultura e identidade local17. 

 
Regiões Turísticas Brasileiras (mapa) 

 2004 2006 2009 2013 2016 

Norte 30 34 35 35 33 

Centro-oeste 22 32 35 36 35 

Nordeste 57 67 78 81 80 

Sudeste 84 40 98 99 90 

Sul 26 27 30 48 53 

Total 219 200 276 299 291 

Tabela 03: Mapa do Turismo Brasileiro 
Fonte: BRASIL. Ministério do Turismo. 

A apropriação turística das formações espaciais dos sítios arqueológicos, cidades 

históricas e até mesmo áreas centrais, industriais e portuárias pode criar, transformar e valorizar 

os espaços por seus diferenciais, definindo essas localidades como destinos turísticos, 

requerendo um gerenciamento e controle sistêmico para sua permanência, seja por parte do setor 

privado – quando se refere a propriedades particulares; seja pelo poder público, quando se tratam 

de cidades ou regiões.  

 

Os territórios turísticos são caracterizados por seus atrativos, que podem ser definidos por 

fenômenos e bens culturais localizados em parcelas ou combinações do meio urbano ao meio 

ecológico, expressos por infraestruturas e patrimônio material e imaterial, dos quais empresas 

turísticas e turistas se apropriam por determinado tempo, com ou sem parceria governamental, 

por meio de um projeto turístico que define as regras e intenções para o local. 

 

Assim, a produção e o consumo do espaço turístico incorporam diversos processos e 

manifestações espaciais, em diferentes escalas, da atividade turística. Pressupondo que a 

urbanização e o urbanismo sejam manifestações significativas do processo de produção e de 

                                                
16 Respectivamente os mapas datam: 2004, 2006, 2009, 2013 e 2016 – ano limite do recorte deste trabalho. 
17 Identidade é compreendida por Lynch (1960) como o conjunto formado pela identificação da área, sua diferenciação de outra, sua 

personalidade e individualidade. 



 

 

consumo do espaço, a atividade turística pode compor uma das principais práticas socioespaciais 

contemporâneas interferindo no processo de urbanização por meio da indução de transformações 

funcionais, técnicas, estruturais e formais do território. 

A cidade, expressão formal do processo de urbanização, constitui, por excelência, 
um atrativo turístico relevante, que cristalizou importantes artefatos culturais, 
ressemantizados e transformados em atrativos turísticos. As estruturas especiais 
existentes e consolidadas em cidade histórica suscitam o desenvolvimento da 
atividade turística18 

Neste cenário, a criação dos territórios turísticos pode ser interpretada, segundo Santos19 

pela lógica da verticalidade e horizontalidade, sendo expressão da primeira quando os macro-

atores, empresas que comandam o processo de produção externa ao local, determinam as ações 

internas que irão se estabelecer em determinado local, organizando o trabalho de todos. Definindo 

um sistema de produção configurado por uma rede de atores de tempo rápido, garantindo a 

fluidez e a velocidade exigidas. 

 

Em oposição à verticalidade, a horizontalidade configura a ação conjunta e contínua dos 

agentes locais – empresas, instituições e cidadãos que articulados exercem sobre o território 

comum uma série de atividades que criam e alimentam às ofertas do meio geográfico local. 

 

O espaço consumido pelo turismo não se caracteriza pelo valor de uso e troca como no 

caso de uma mercadoria convencional, mas pelo valor simbólico – expressão dos valores culturais 

e sociais, assim como dos gostos e demanda 20 . A destinação turística, por sua vez, é 

compreendida como somatória das atrações de um local – espaço físico, das atividades 

oferecidas no local – infraestrutura turística e das atividades destinadas a atender às motivações 

da viagem – atrativos turísticos21. 

 

Da mesma maneira, esse padrão interfere diretamente no monitoramento e avaliação das 

ações pertinentes à atividade turística quanto à produção territorial –  e no desenvolvimento local, 

pois o estabelecimento dos indicadores e mensurações é comprometido devido ao curto intervalo 

temporal entre a produção das versões do Mapa de Regionalização do Turismo, o que não 

permite a consolidação da região no mercado turístico, a venda dessas cidades que integram 

essas regiões é fragilizada pela falta de sedimentação da memória do lugar. 

 

                                                
18 PAIVA, op. cit. p. 44 
19 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
20 Nesse caso, a demanda é caracterizada pelas fases de desenvolvimento, pico, estagnação e declínio – na maior parte das vezes 

causado pela degradação do lugar em função de sua excessiva atratividade ou pelo surgimento de novos locais turísticos que 
desviam à motivação e o interesse do turista. 

21 VARGAS, 2016. 



 

 

Desta forma, torna-se clara uma indispensável vinculação da implementação do turismo 

aos planos urbanos, fundamental devido à necessidade de criar ou modificar a imagem urbana 

para a definição da atratividade do território para empresas, investidores e turistas. 

Nesta ação, hoje, não é mais o Estado o grande produtor das novas paisagens 
turísticas. As grandes corporações e organizações é que ditam e comandam o 
processo de transformação das localidades, cabendo aos governos o papel de 
executar diretamente esta transformação ou permitir que elas aconteçam.22 

As intervenções estruturais provindas da implementação da atividade turística visando o 

consumo da cidade mobilizam governo e iniciativa privada em um processo de intervenções 

urbanísticas aliadas a intervenções arquitetônicas pontuais, visando novas paisagens urbanas 

com o intuito de transformá-las em mundialmente conhecidas, para atração de empresas, eventos 

e turistas. 

 

Considerações Finais 

O turismo como indústria motriz da economia urbana e regional induz a uma diversidade 

de bens, mercadorias e serviços procedentes de diversos setores, base das atividades turísticas – 

alimentação, transportes, hospedagem, cultura, entre outros, delineando práticas econômicas de 

produção, consumo e distribuição das transformações do espaço – produzido e consumido como 

mercadoria, constituindo uma síntese das relações das práticas econômicas, políticas e culturais-

ideológicas que envolvem as práticas sociais do turismo. 

 

Desta forma, o turismo pode ser interpretado como a representação da produção e do 

consumo imaterial, condicionando a diferenciação e particularização da produção e do consumo 

do “espaço turístico”, que na medida em que não se comercializa a terra, nem tão pouco o recurso 

natural ou local de qualidade singular e sim a mercadoria ou serviço produzidos pelo seu uso. 

 

Observa-se que, independentemente do campo disciplinar, a Arquitetura e o Urbanismo 

não são diretamente considerados nos estudos de turismo. Apesar do patrimônio edificado ser 

parte constituinte dos atrativos turísticos, as relações e as condições espaciais são incluídas 

apenas nos estudos de Geografia, evidenciando uma lacuna no planejamento urbano, pois a 

atividade turística é um dos eixos estruturantes da economia de muitos municípios e deveria 

funcionar como um agente indutor do desenvolvimento local. 

 

As relações da Arquitetura e do Urbanismo com o turismo requerem estratégias de 

atuação para o campo da gestão urbana, bem como no campo do planejamento do território, pois 
                                                
22 BESSA; ÁLVARES, 2014, p.9 



 

 

exigem uma maior atenção ao resgate da memória ou da busca pelo novo – atividades ou 

experiências sensoriais vividas pelo turista; tornando o local um ícone a ser visitado ou 

colecionado como um souvenir. 
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