
 1

CHRISTIANE BELING VICTORINO HILLESHEIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO E PAISAGEM: A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE TURÍSTICA NA 

PAISAGEM NATURAL DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS (SC) ENTRE 1960 E 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade do Vale do Itajaí 

Programa de Mestrado Acadêmico 

Curso de Pós Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria 

Balneário Camboriú, outubro de 2005 

 



 2

CHRISTIANE BELING VICTORINO HILLESHEIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO E PAISAGEM: A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE TURÍSTICA NA 

PAISAGEM NATURAL DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS (SC) ENTRE 1960 E 2005 

 

 

 

Trabalho realizado como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Mestre em Turismo e Hotelaria, sob a 
orientação do Professor Dr. Marcus 
Polette. 

 

 

 

 

Universidade do Vale do Itajaí 

Programa de Mestrado Acadêmico 

Curso de Pós Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria 

Balneário Camboriú, outubro de 2005 

  

 



 3

TURISMO E PAISAGEM: UMA ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES DA 

PAISAGEM NATURAL DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS (SC) ENTRE 1960 E 2005 

 

Por 

 

CHRISTIANE BELING VICTORINO HILLESHEIM 

 

Dissertação apresentada a Universidade 
do Vale do Itajaí para obtenção do grau 
de Mestre em Turismo e Hotelaria, pela 
Banca Examinadora, formada por: 

 

  

 Professor Dr. Marcus Polette 

Orientador 

  

 Professor Dr. Paulo dos Santos Pires 

Examinador 

  

 Professora Dra. Patrícia da Rocha Marques Nunes Balistieri 

Examinadora 

  

 Professora Dra. Josildete Pereira de Oliveira 

Suplente 

 

 

 

Balneário Camboriú (SC), 19 de outubro de 2005. 

 

  



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu grande amor, Ricardo 

Hillesheim, que sabe, pacientemente, ser 

marido, ser amigo e ser companheiro. 

 

  



 5

AGRADECIMENTOS 

 

Meus agradecimentos aos meus queridos pais, Sandra e Tarcísio, a quem Deus concedeu a 

oportunidade mágica de me dar a vida e, assim, sabiamente, concederem-me um mundo de 

valores que sempre me fizeram chegar até onde meus sonhos almejaram. 

À minha família, nas pessoas de minhas irmãs Ana Carolina e Daisy, dos meus avós Pedro e 

Julieta e de minha tia Leny, pelo suporte emocional, pelas palavras de incentivo e por, 

incondicionalmente, oferecer-me auxílio, antes mesmo de eu manifestar pedido. 

Ao meu marido, Ricardo, por ter sido, na última década, meu maior exemplo de 

determinação, grandeza e humildade. 

Aos amigos e irmãs salesianas do Lar Pe. Jacó pela compreensão das minhas não raras 

ausências no trabalho em virtude desta pesquisa. 

Aos meus amigos do Instituto Blumenauense de Ensino Superior por compartilhar dos 

mesmos problemas, frustrações e alegrias de querer ser um pesquisador, especialmente, às 

grandes companheiras Ana Maria, Fabiana, Larissa, Ivana e Cínthia. Também à querida 

Gicele, pela colaboração na língua inglesa. 

Aos meus amados alunos, sejam crianças, jovens ou adultos, cuja fervorosa vontade de 

aprender sempre me serviram de incentivo.  

Às colegas de mestrado, Patrícia, Carolina e Marina, que transformaram momentos difíceis 

em diversão e alegria. 

Ao bolsista do PIPG, Alessander, pela profissional colaboração na coleta dos primeiros dados 

e pela valiosa ajuda nos contatos os quais envolviam esta pesquisa. 

Aos professores do mestrado que proporcionaram fundamentais bases teóricas para realização 

deste trabalho, em especial, ao meu professor orientador, Marcus Polette, pela paciência com 

que conduziu meu aprendizado, pelas carinhosas palavras de incentivo e por compreender que 

este tema foi um grande desafio à minha carreira acadêmica. 

Aos componentes da banca examinadora pelas pertinentes contribuições as quais melhoram 

significativamente o resultado final deste projeto. 

E, finalmente, a todos meus amigos, familiares e demais conhecidos, cujos nomes seria 

impossível listar aqui, mas que estarão sempre comigo! 

 
  

 



 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vencer não é nada, se não se teve muito trabalho; 
fracassar não é nada, se se fez o melhor possível! 

(Nadia Boulanger, pianista) 

 



 7

RESUMO 

 

Área de Pesquisa: Ciências Sociais Aplicadas 

 

Sub-área: Turismo 

 

O presente projeto analisou as transformações ocorridas na paisagem do município de 

Bombinhas (SC) no período compreendido entre a década de 60 e os dias atuais, pois o 

turismo na localidade desenvolveu-se de forma muito rápida, causando várias transformações 

no espaço e, conseqüentemente, na paisagem local. Para isso, objetivou-se entender o 

processo de evolução da paisagem no município relativo ao período mencionado, sob a ótica 

dos moradores locais, bem como se identificou as características da paisagem natural, em 

especial as qualitativas, além de correlaciona-las com as características históricas e de 

transformação da paisagem com o desenvolvimento turístico do município. O turismo, como 

principal atividade econômica de Bombinhas, vem se desenvolvendo de uma forma 

desordenada e dissociada das preocupações ambientais e sociais. Desta forma, fez-se 

necessária a identificação de tal transformação, já que um dos grandes diferenciais turísticos 

do município, e um dos aspectos motivadores para o desenvolvimento de residências 

secundárias no local, fora a paisagem do mesmo. Para isso, utilizou-se de método qualitativo 

com estudo de caso de abordagem avaliativa e comparativa através de roteiro de leitura, 

roteiro de imagens e roteiro de entrevistas. Os resultados demonstram, de uma forma geral, 

que as principais mudanças ocorridas na paisagem nas últimas quatro décadas resumem-se 

em: Infra-estrutura, Atividades Turísticas, Qualidade Ambiental, Construção Civil e Modo de 

Produção. Estes itens foram classificados somente após a coleta das informações, tomando-se 

como base o agrupamento das respostas dadas. Outro resultado interessante obtido na 

pesquisa é o fato de que quanto mais desenvolvida é a região, ou seja, quanto maior a 
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concentração de infra-estrutura urbana, menor é a qualidade da paisagem natural da 

localidade, segundo os entrevistados. Desta forma, considera-se que as mudanças sócio-

econômicas ocorridas no município de Bombinhas, decorrente de um crescimento natural da 

cidade, interferem de forma significativa na paisagem da localidade. Assim, a correlação entre 

a história do local, principalmente a evolução dos modos de produção, a análise fotográfica e 

a ótica da comunidade, contribuem para uma maior compreensão da evolução da atividade 

turística, especialmente, porque se torna multidisciplinar e abrange as visões de diferentes 

áreas. Sendo assim, destaca-se a importância de estudos relacionados entre diferentes áreas 

para não somente a compreensão do fenômeno e da atividade turística, mas como meio de 

mantê-la o mais próximo da ordem e mais distante dos impactos negativos. 

 

Palavras-chave: Bombinhas – SC, Turismo, transformação da paisagem, paisagem natural. 
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ABSTRACT 

 

Research Area: Applied Social Sciences 

Sub-area: Tourism 

___________________________________ 

The present research project analysed the transformations that have occurred in the landscape 

in the town of Bombinhas (SC) from the 60’s up to date. The tourism in the town has 

developed in a very fast way, causing several changes in the space and, consequently, in the 

landscape. In order to evaluate these changes, it was sought to understand the evolutionary 

process of the landscape in the town during the last decades, under the view of the local 

residents. The characteristics of the natural landscape, especially the qualitative ones, were 

also identified and correlated to the historical and transformational characteristics of the 

landscape after the touristy development of the town.  The tourism, the main economical 

activity of Bombinhas, has developed in a disorganized way, apart from social and 

environmental concerns. Therefore, it was necessary to verify the quality of the natural space, 

since the big touristy attractions of the town and its natural landscape were the most 

motivational aspects for the development of secondary residences in the area. To collect the 

necessary pool of data, a qualitative method, particularly a case study with an evaluative and 

comparative approach through reading, images and interview scripts, was used.  In general 

terms, results show that the main changes that have been occurring in the landscape of 

Bombinhas in the last four decades concern: infra-structure, touristy activities, environmental 

quality, civil construction, and production models. These data were classified according to the 

grouping of the collected answers. Another interesting result obtained in the present research 

is the fact that, the more developed the region, that is, the bigger the concentration of urban 

infra-structure, the smaller the quality of the natural landscape of the area, as pointed out by 
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the interviewees. Thus, it is considered that the social-economical changes in Bombinhas, due 

to the natural growth of the town, have had a significant influence in the landscape of the area. 

This way, the correlation between the natural history of the town, especially the evolution of 

production models, the photographic analyses and the view of the community contributed to a 

better understanding of the evolution of the touristy activities, particularly because it becomes 

multidisciplinary and includes the view of different areas. Therefore, it is necessary to high 

light the importance of studies relating different areas not only to the understanding of the 

phenomenon of the touristy activities, but as a way of organizing them and avoiding negative 

effects. 

 

Key words: Bombinhas (SC), tourism, landscape changes, natural landscape. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O município de Bombinhas, litoral centro-norte catarinense, jovem por sua emancipação, 

apresenta características da paisagem natural singulares em relação às demais áreas litorâneas 

do estado, mas com adensamentos irregulares e forte especulação imobiliária, motivados pela 

atividade turística que iniciou o seu desenvolvimento na região, por volta de 1992, o que 

gerou uma conseqüente modificação na paisagem, sob o efeito do crescimento urbano. 

Características estas, como espécies endêmicas, acentuado número de praias de águas claras, 

tranqüilas e próprias para banho, grande área de Mata Atlântica pouco explorada, fazem do 

município de Bombinhas um grande atrativo para uma demanda interessada em áreas naturais 

o que, segundo a SANTUR1, representa um público que procura seus atrativos naturais de 

94,39% de todos os visitantes do município. 

Porém, o adensamento humano concentra-se em áreas próximas ao mar e já atinge as encostas 

de morros, proximidades de córregos e até mesmo o entorno de manguezais, já que a área 

existente para comercialização de lotes residenciais e comerciais é relativamente escassa. 

Na grande maioria dos casos, a paisagem edificada adotou suas formas e características a 

partir da topografia da região. As áreas planas ficam mais próximas ao mar, sendo que foram 

ocupadas primeiramente. 

As fortes e rápidas modificações ocorridas na paisagem do município de Bombinhas nos 

últimos cinqüenta anos levaram a sociedade civil organizada a refletir sobre a qualidade de 

vida da população local em contrapartida com o crescimento sócio-econômico do local. 

                                                
1 Relatório da Demanda Turística por municípios de Santa Catarina, 2005 
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Um dos principais problemas está no curto período de tempo em que estas atividades se 

desenvolveram não oferecendo oportunidades para o desenvolvimento de planos diretores de 

cunho mais conservacionistas. 

As atividades turísticas, por sua vez, são as principais fontes de renda familiar o que, por 

muitas vezes, influenciou em definitivo a troca de outras atividades de economia, como, por 

exemplo, a pesca artesanal. 

Assim sendo, o turismo passou, rapidamente, a ser a principal atividade econômica da região 

a qual foi responsável pela mudança da paisagem quanto a sua estrutura e funcionamento. 

Somadas ao fenômeno do veraneio, estas atividades deram um rápido impulso na construção 

de equipamentos turísticos para atender a uma demanda muitas vezes maior do que o número 

da população fixa da localidade o que provocou uma transformação considerável também na 

infra-estrutura local. 

Sendo assim, esta pesquisa pretende analisar as transformações ocorridas na paisagem natural 

de Bombinhas a partir da década de 1960, correlacionando essa transformação com a 

atividade turística e os fatores históricos de formação da paisagem do município. 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos gerais, a saber: 

• Capítulo 01: abrange a apresentação geral do trabalho, incluindo os objetivos gerais e 

específicos, as hipóteses, as perguntas de pesquisa e a justificativa da mesma; 

• Capítulo 02: aborda os conceitos, definições e pesquisas referentes ao turismo e à 

paisagem, considerando algumas subdivisões necessárias ao trabalho, a fim de servir de 

aporte teórico ao mesmo; 

• Capítulo 03: refere-se à caracterização específica do objeto de estudo, incluindo 

referencial teórico e documental para subsidiar as discussões e resultados; 
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• Capítulo 04: destina-se a explicar, de forma minuciosa, os procedimentos do método 

escolhido, também utilizando referencial teórico quando necessário; 

• Capítulo 05: apresenta os resultados e as discussões referentes aos procedimentos 

metodológicos aplicados; e 

• Capítulo 06: finaliza a pesquisa com algumas considerações importantes tanto para o 

campo científico quanto para o próprio objeto de estudo. 

Sendo assim, o trabalho foi desenvolvido metodologicamente a partir da análise de imagens 

da localidade juntamente com o levantamento histórico e com referencial teórico e que 

pretende entender o processo de evolução da paisagem na localidade, identificar e 

compreender as características da paisagem no município de Bombinhas (SC) durante as 

últimas quatro décadas e correlacionar as características históricas e de transformação da 

paisagem com o desenvolvimento turístico do município. 

Para o desenvolvimento da mesma buscou-se a coleta de imagens fotográficas da paisagem de 

Bombinhas (SC) referentes às últimas quatro décadas junto à população local a fim serem 

instrumento da pesquisa juntamente com os documentos históricos. Estas imagens foram 

catalogadas e agrupadas em três regiões do município, por décadas, e analisadas segundo 

referencial teórico. Juntamente com a análise das imagens da paisagem foi desenvolvido um 

roteiro de entrevistas aplicado à comunidade, a fim de servir de aporte às análises da 

paisagem e obter respostas na ótica dos principais agentes responsáveis por esta 

transformação. 

Desta forma, após a tabulação, transcrição e análise dos dados da entrevista, chegou-se a uma 

análise da modificação da paisagem em cada uma das décadas do estudo e, em comparação ao 

crescimento e desenvolvimento do turismo na região, pode-se concluir qual a correlação 

existente entre o fenômeno turístico e as mudanças na paisagem natural. 
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A análise da paisagem por meio de fotografias permite verificar o resultado visual de um 

planejamento (ou ausência dele) e também oferece resultados que servem de base para tomada 

de futuras decisões a respeito do turismo e seus impactos nas diversas áreas que compõem o 

objeto de estudo.  

A importância do entendimento dos processos de mudanças na paisagem também auxilia nas 

diretrizes mercadológicas já que a qualidade da paisagem é importante diferencial nas 

destinações turísticas. 

Sendo a paisagem um dos meios de compreensão da inter-relação do homem com o meio, faz-

se necessária a compreensão destas mudanças, pois a pesquisa pode oferecer aos governantes 

locais a oportunidade de observar até que ponto a atividade turística interfere nas relações do 

meio em que cresce e/ou se desenvolve e que conseqüências a mesma pode desencadear. 

Enfim, a complexa interligação entre a paisagem e o turismo, fazem destes temas um 

significante fator de análise para compreender a evolução sócio-espacial desta localidade, 

contribuindo ainda mais para a busca do entendimento e do desenvolvimento correto da 

atividade e do fenômeno do turismo em um dos municípios com uma das maiores 

possibilidades de desenvolvimento ordenado no litoral catarinense. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as transformações ocorridas na paisagem natural do município de Bombinhas (SC) 

no período entre os anos de 1960 e 2005. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Entender o processo de evolução da paisagem no município relativo ao período 

mencionado sob a ótica dos moradores locais; 

• Identificar e compreender as características, em especial as qualitativas, da paisagem 

natural no município de Bombinhas (SC) durante as últimas quatro décadas; 

• Correlacionar as características históricas e de transformação da paisagem natural com o 

desenvolvimento turístico do município. 

 

1.3 Justificativa 

 

Em tempos de globalização e concorrência entre mercados turísticos, a paisagem tornou-se 

um elemento imprescindível e responsável pelo desenvolvimento e impulso da atividade 

turística numa determinada localidade, apesar de não ser o único. 

Segundo Yázigi (1998) “[...] não se trata de dizer que ela seja a única forma de atração, mas 

que pesa muito no contexto de outros fatores (meio de hospedagem, bons preços etc.). O 

turismo depende da visão”. 

A paisagem tornou-se um fator de escolha ente as destinações dados os demais anseios e 

motivações do turista, o que se deve, em especial, ao forte apelo visual dos recursos 

publicitários na comercialização de um destino turístico. 

É a paisagem natural que atrai o turista, ou mesmo a paisagem 
transformada pelo homem – quando as marcas expressas de sua 
intervenção remetem ao belo, ao interessante, ao histórico. É o prazer de 
conhecer, é o prazer de sentir, é o prazer de estar, é o “novo” que atrai o 
turista (MACHADO, 1996). 
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De acordo com Bolson (2003) “ao ver uma imagem de uma paisagem o turista já se 

predispõe a imaginar como serão suas férias, final de semana ou feriado, antes mesmo de 

viajar. A imagem tem esse poder de fazer com que as pessoas sonhem”. 

Essa relação coexistente entre a paisagem local e o turismo como fenômeno e agente de 

crescimento econômico torna-os fatores inter-relacionados. Ou seja, o desenvolvimento de um 

turismo de qualidade resultará numa paisagem local de qualidade e vice-versa. 

O potencial turístico de cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Ouro Preto 
está diretamente ligado à formosura de suas paisagens. A indústria do 
turismo, com todos seus desdobramentos econômicos, nessas e em outras 
cidades, depende da conservação e melhoria de seus belos panoramas 
(MINAMI & JUNIOR, 2001). 

 

 “A paisagem, indesvinculável da idéia de espaço, é constantemente refeita de acordo com os 

padrões locais de produção, da sociedade, da cultura, com os fatores geográficos e tem 

importante papel no direcionamento turístico” (YÁZIGI, 1998). 

Desta forma, analisar as mudanças da paisagem é ato importante para a compreensão do 

processo de transformação ocorrido na localidade de Bombinhas – SC. A análise da paisagem 

por meio de imagens resgata a memória da população local por meio de fotografias e imagens 

auxiliando no processo de entendimento das mudanças na estrutura da paisagem. 

Por não ser estática, as modificações na paisagem ocorrem com o crescimento da localidade e 

com o desenvolvimento urbano o qual impulsiona uma transformação muito mais rápida do 

que as atitudes legais para ordenar tal crescimento. 

Além disso, delimitar o tempo para estudos da paisagem é importante para que se verifique a 

intensidade das modificações no espaço. Segundo Polette (1997), em estudos de ecologia da 

paisagem, modelagem ecológica, planejamento e gerenciamento costeiro integrado, as 

relações entre tempo e espaço são fundamentais para que se possa entender a velocidade com 

que se desenvolve a ocupação das paisagens, sejam naturais, rurais, periurbanas ou urbanas. 



 22

1.3.1 Hipótese 

 

O turismo é um dos fatores que mais contribuem para as rápidas transformações na paisagem 

do município de Bombinhas – SC. Além disso, a gênese da ocupação do litoral catarinense 

auxiliou neste processo de modificação da paisagem. 

Desta forma, a qualidade da paisagem natural do município de Bombinhas – SC decaiu ao 

longo das últimas quatro décadas em virtude, possivelmente, da ausência de planos diretores 

de cunho mais conservacionistas ou dos modelos de gestão aplicados, em especial, ao 

planejamento dos espaços litorâneos. 

Assim sendo, a compreensão da evolução da paisagem por meio de análise de fotografias e 

sob a ótica dos moradores locais pode ser um importante meio para entender o 

desenvolvimento turístico do município. 

 

1.3.2 Questões problemas 

 

Tendo base na definição do tema, nos objetivos e na justificativa supramencionados, 

elaboram-se as seguintes questões norteadoras desta pesquisa: 

• Quais foram as mudanças na paisagem natural de Bombinhas – SC que alteraram a 

atratividade turística do município? 

• Como os moradores locais percebem as transformações da paisagem natural do município 

de Bombinhas – SC? 
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• Por que compreender a dinâmica da paisagem por meio de análise fotográfica e sob a ótica 

da comunidade local pode auxiliar no entendimento da evolução do turismo em 

Bombinhas – SC? 

• Por que entender as mudanças na paisagem do município de Bombinhas – SC nos últimos 

quarenta anos passa a ser relevante para o entendimento do processo de desenvolvimento 

turístico e urbano do município? 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Turismo 

 

Entende-se que, hoje, o turismo é não somente uma atividade, mas também um fenômeno 

social, político, econômico e cultural e que emerge vários impactos, tanto na esfera humana 

quanto na esfera natural, sendo alvo de grande interesse nos dias atuais. Conceitua-lo ainda é 

tarefa contínua dos pesquisadores da área, em virtude do mesmo ter emergido como atividade 

a ser pensada e pesquisada apenas após uma sociedade industrial. (IGNARRA, 1999) 

A velocidade e a versatilidade com que se tem propagado o desenvolvimento 
do turismo no Brasil e no mundo colocam em debate profundas reflexões, 
quanto aos seus objetivos, finalidades e características que o definem em sua 
natureza, de mercado e como fenômeno a ser estudado cientificamente no 
interior da academia (VELOSO, 2004). 

 

Para Coriolano (1998) “o turismo é uma atividade séria de caráter essencialmente social por 

envolver antes de tudo gente e, em segundo plano, uma atividade econômica por envolver 

capital, precisando, portanto ser tratado de forma científica e não casual”. 

Já para Crosby (1996) uma das principais características do turismo é justamente o fato do 

mesmo ser uma atividade social e econômica, ainda jovem, a qual engloba vários setores da 

economia e várias disciplinas acadêmicas. 

O turismo é importante não só por seu tamanho em termos de pessoas que 
viajam, número de empregados ou quanto dinheiro leva até um certo 
destino, mas devido ao enorme impacto que exerce na vida das pessoas e 
nos locais em que elas vivem, e devido à forma pela qual ele é 
significativamente influenciado pelo mundo que o rodeia. (HALL, 2002) 

 

Tal setor evoluiu com o modo de produção capitalista, surgido após a revolução industrial, 

quando a humanidade não mais delimitou tempo para trabalho em virtude de questões 
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estacionais ou geográficas, mas passou a produzir em maior escala e maior variedade de 

produtos, desenvolvendo o maior consumo. A partir daí é que surgem os tempos específicos 

de descanso e de férias os quais passaram a ser preenchidos com atividades hoje denominadas 

turísticas. (TRIGO, 1999) 

O modo de produção capitalista, sobre o qual se desenvolveu a atividade trouxe consigo 

transformações as quais contribuíram para o crescimento e conseqüente desenvolvimento do 

turismo, sendo que a industrialização, evolução tecnológica, aumento do poder aquisitivo da 

população e globalização podem ser destacadas como grandes fatores exógenos impactantes 

no turismo. (op. cit., 1999) 

Desta forma, o turismo vem crescendo de forma muito rápida e provocando rápidas 

transformações nos locais onde é praticado, emergindo a necessidade de estudos específicos 

nas áreas de interesse e enfoque. (RUSCHMANN, 2001) 

Os estudos turísticos adotam, desde seu início, fundamentos-base de diversas áreas do 

conhecimento, como econômicos, administrativos, sociais, antropológicos, psicológicos, 

ambientais e geográficos, os quais, por sua vez, contribuem para a explicação e 

desenvolvimento de determinações as quais fundamentem a tão nova área do turismo. 

Os estudos com enfoque econômico sugerem que o mercado turístico possa ser entendido com 

uma tipologia de mercado na economia de uma determinada localidade que, por suas próprias 

características, merece análises detalhadas. (LAGE E MILONE, 2000) 

O mercado turístico é constituído pelo conjunto dos consumidores de turismo e pela totalidade 

da oferta de produtos turísticos. Trata-se, portanto, de um conceito econômico extremamente 

amplo e diversificado. (IGNARRA, 1999) 

Já os estudos psicológicos voltam-se às pesquisas sobre a psique do turista e das fantasias 

criadas pelo homem sobre as viagens. É neste ramo que surgem as primeiras respostas sobre a 
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motivação do turista e a escolha deste por determinados lugares, além das pesquisas sobre os 

sonhos, sobre o transcendente e sobre a imaginação do homem quanto à prática de uma 

viagem turística. (YÁZIGI, 1998) 

Assim como tantos outros setores, o turismo busca formas de ser uma atividade rentável e 

competitiva. É neste contexto que as teorias de administração dão suporte a este ramo das 

pesquisas turísticas, utilizando-se de conceitos básicos como qualidade, atendimento e 

responsabilidade social. Esta área é bem difundida entre os pesquisadores e estudantes do 

turismo, pois trabalha diretamente com as empresas de serviços, empreendedores e 

intraempreendedores do turismo. (GIACOMINI, 1991) 

Após uma massificação da atividade turística, iniciada nos anos 50, as pesquisas acadêmicas 

voltam-se a atentar a um planejamento desta atividade a fim de garantir o uso ordenado da 

localidade em questão, além do seu usufruto pelas gerações futuras. Com este pensamento, o 

enfoque ao planejamento da atividade turística começa a emergir, objetivando, 

principalmente, o estabelecimento de condições favoráveis para se alcançar objetivos 

propostos. De forma geral, estes objetivos conduzem a mudanças estruturais da realidade 

existente, visando, sobretudo, ao crescimento econômico acelerado, podendo envolver 

localidades, regiões, países e até continentes, abarcando tanto órgãos públicos quanto 

empresas privadas. (RUSCHMANN, 2001) 

Também em função de um crescimento econômico acelerado, vivido após a Revolução 

Industrial, os enfoques ambientais do turismo aparecem no campo científico, um pouco após o 

período do início do ambientalismo, datado após as duas grandes guerras. Neste sentido, o 

mundo se volta à preocupação da preservação e conservação dos ambientes naturais, 

acompanhando um processo rápido de diminuição destas áreas. Dessa forma, a atividade 

turística começa a ser estudada com uma ênfase ambiental, num sentido sincrônico aos 

estudos ambientalistas em todo o mundo. (PIRES, 2002). 
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Independente da discussão é importante observar que a viagem torna-se característica 

intrínseca do turismo e que, de acordo com Lage e Milone (2000), “em se tratando de uma 

manifestação voluntária decorrente da mudança ou do deslocamento humano temporário, 

envolve a indispensabilidade de componentes fundamentais como o transporte, o alojamento, 

a alimentação e, dependendo da motivação, o entretenimento (lazer, atrações)”. 

Segundo Ignarra (1999) a essência do turismo ainda se baseia no deslocamento de um 

indivíduo a outro lugar, ou seja, numa viagem, ainda que esta locomoção seja real ou virtual, 

sendo esta última já considerada como característica do turismo por alguns pesquisadores da 

área. Desta forma, o autor classifica o turismo de acordo com a amplitude das viagens: 

• Local: quando ocorre entre municípios vizinhos; 

• Regional: quando ocorre em locais em torno de 200 ou 300 Km de distância da residência 

do turista; 

• Doméstico: quando ocorre dentro do país de residência do turista; 

• Internacional: quando ocorre fora do país de residência do turista (intracontinental ou 

intercontinental. 

O turismo ainda pode ser classificado, segundo o mesmo autor, de acordo com a direção do 

fluxo turístico: 

• Turismo emissivo: fluxo de saída de turistas que residem em uma localidade; 

• Turismo receptivo: fluxo de entrada de turistas em uma localidade. 

Embora ainda alguns vejam o turismo apenas como a “indústria de viagens de prazer”, trata-

se de algo mais complexo do que um simples negócio ou comércio (...) pois o turismo é um 

amálgama de fenômenos e relações que surgem por causa do movimento de pessoas e sua 

permanência em vários destinos. (BARRETO, 2000). 
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Butler e Pearce (2002) classificam a atividade turística segundo a densidade da demanda, 

sendo que cada estágio é associado com seu respectivo crescimento, a saber: 

• Descoberta inicial: caracterizada por um baixo e irregular pico de visitantes que tendem a 

busca de experiência cultural através do ambiente exótico e se acomodam com simplicidade 

em quartos e com as poucas facilidades. 

• Expansão rápida: fase caracterizada por rápida mudança. Há o aumento de investimento e 

de controle de outros lugares e aumenta o número de visitantes internacionais, o que reflete 

em expansão de facilidades em transportes, grande escala de hotéis, juntamente com uma 

promoção árdua. 

• Saturação de visitantes: esta fase é caracterizada pela dominância do turismo na economia, 

estagnação no crescimento, predominância de períodos curtos de estadia de famílias, 

prevalecendo cadeias internacionais de hotéis e restaurantes, alta densidade e aglomero, o que 

passa a alterar a experiência do visitante, perturbando a população, e a constante substituição 

de atrações artificiais como campo de golfe, shopping, cassino, por degradação ambiental. 

Toda a discussão sobre a importância da atividade turística no mundo favoreceu um lugar de 

destaque tanto no poder público quanto no privado.  

 

2.1.1 Turismo e litoral 

 

A presença do turismo em localidades litorâneas é uma tendência natural e irreversível, e se 

atividade for planejada para o correto desenvolvimento tanto comunidade quanto turistas 

saem beneficiados. Porém, entender até que ponto os turistas podem ser identificados e 

culpados por impactos indesejáveis é um estudo bastante difícil. (CORIOLANO, 1998) 
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Urry (1999) destaca que, apesar da atividade turística ter seus principais conhecimentos 

apontados após uma era industrial, os balneários já eram procurados muito antes disto. Em 

toda Europa, muitos balneários se desenvolveram no século XVIII com o original objetivo de 

promover a “cura”, ou seja, com finalidade medicinal. 

Durante este mesmo século, havia um considerável aumento do hábito dos banhos de mar, em 

especial na Europa, à medida que as classes profissionais e mercantis, ainda em 

desenvolvimento, começaram a acreditar em suas propriedades medicinais, sendo que o banho 

era recomendado para os adultos que se submetiam à “imersão” (e não “natação”), o que 

demonstrava que a praia era muito mais um local de cura do que de prazer. (op. cit, 1999) 

Sabel (apud Urry, 1999) apresenta uma outra visão a respeito da ocupação dos balneários. Em 

países povoados ou colonizados, a ocupação começou, quase sempre, pelas praias, visto que o 

principal meio de transporte para novas conquistas territoriais era as embarcações. Daí o 

litoral ser hoje um dos locais mais habitados da Terra. 

Somente a partir do século XIX é que se percebe um início de prestígio das áreas litorâneas, 

destacando-se o Mar Mediterrâneo. No Brasil, os balneários motivaram a Família Real e as 

classes abastadas no Império ao uso das estações termais, criando-se, assim, as casas de 

veraneio (ou segundas residências) e o hábito da procura pelas águas. (CORIOLANO, 1998) 

Os balneários, conforme conhecemos hoje, tiveram seu início somente no século XX, já com 

marcas da atividade turística. No Brasil, em especial, este início se dá no Rio de Janeiro, a 

partir da década de 20, impulsionado por uma exploração que acontecia na França, Bélgica, 

seguido do Chile e Uruguai. (LINHARES apud CORIOLANO, 1998) 
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2.1.1.1 Turismo e litoral catarinense 

 

Apesar de ter sido descoberto há mais de cinco séculos, somente nas últimas quatro décadas é 

que foi possível notar, visivelmente, uma transformação na paisagem do litoral catarinense, 

em especial no centro-norte, em função do município de Florianópolis, o qual até 1930 foi a 

maior cidade e o maior centro comercial do estado. (PEREIRA, 2003) 

Esta rápida mudança emergiu em discussões as quais abarcam desde as áreas biológicas até as 

tecnológicas, pois a mesma denota uma ligeira transição dos modos de produção de 

subsistência para o capitalismo. Como conseqüência disto, nota-se o impacto causado nas 

estruturas sócio-culturais, econômicas, ambientais e humanas dentro da atual sociedade. 

Assim como a história das cidades desenvolvidas a partir do advento da industrialização, as 

cidades do litoral catarinense apresentam conjunturas paisagísticas semelhantes, pois 

passaram da paisagem natural2 para a urbana em um curto espaço de tempo. É possível 

observar, levando em consideração apenas o espaço-tempo, que não houve nenhuma forma de 

planejamento para preparar esta paisagem para os avanços, ditos como modernos, da 

humanidade. (op. cit., 2003) 

A formação do relevo do litoral catarinense, atrelada aos demais elementos de superfície, 

influenciou na dinâmica sócio-espacial do mesmo já que a Serra do Mar e Geral separou o 

estado em duas regiões distintas: o planalto e o litoral. (op. cit., 2003) 

Desde o início da colonização do litoral catarinense até as primeiras décadas do século XX, o 

modo de produção da época determinou mudanças mais expressivas nos locais mais afastados 

                                                
2 Boullón (2002), ao refletir sobre o planejamento do espaço natural, lembra o fato de que a paisagem natural é a 
motivação inicial da exploração turística e que é utilizada, a princípio, como imagem vendedora para atrair os 
primeiros investidores, gerando uma alta concentração de pessoas em um terreno reduzido. Desta forma, a 
paisagem natural desaparece dando lugar a um número crescente de edifícios que dominam todo o espaço. Estes 
empreendimentos acabam sendo presas de um círculo vicioso, porque quanto mais se constroem, maior é a 
afluência de pessoas. 
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da orla marítima. Isto porque foi necessário preparar determinados espaços de terra para a 

produção agrícola e, em muitos casos, extrair madeiras para a confecção de residências, 

embarcações e mobiliários. (CABRAL, 1968) 

Até então, este foi um dos únicos meios de produção os quais somados com a cultura da 

colonização açoriana isolaram durante algum tempo os municípios litorâneos da nova 

conjuntura econômica que começara a se desenvolver. (op. cit., 1968) 

Com a aceleração do processo de industrialização, a partir das primeiras quatro décadas do 

século XX, as localidades litorâneas do país começaram a despontar para as relações 

capitalistas voltadas a unificar um Estado quase que sem barreiras, modelo proposto na gestão 

de Getúlio Vargas (1930-1945). (PEREIRA, 2003) 

Apesar do crescimento mais tardio no litoral catarinense, tendo em vista que outras 

localidades litorâneas dos demais estados do país começaram a apresentar as características de 

uma sociedade capitalista a partir dos anos 40, o mesmo foi agressivo e rápido no que 

concerne às mudanças sócio-econômicas e, conseqüentemente, da paisagem. (op. cit., 2003) 

Juntamente com o processo de industrialização e, por conseguinte, o capitalismo, surge a 

discussão sobre a “propriedade” baseada num valor de uso e de troca. Lahourgue (2002) 

aborda estes valores como sendo a cidade vista no capitalismo como produto e não mais como 

obra. 

Isto transformou posses em propriedades, as quais podem ser comercializadas de várias 

maneiras e caracterizam-se por possuir limites definidos e aceitos dentro da sociedade. 

Segundo Labourgue (2002), “só assim um determinado pedaço de território pode adquirir 

valor de troca”, ou seja, o capitalismo acabou transformando um bem de uso (a terra) por um 

bem de troca. 
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Ao contrário do que aconteceu nas paisagens rurais, onde o espaço delimitado da posse, 

mesmo já sendo uma propriedade, possui valor de uso, as propriedades litorâneas começaram 

a ser vistas com o valor de troca, ou seja, além de um negócio, um investimento. 

(LEFEBVRE apud LAHORGUE, 2002) 

O litoral é, por natureza, um lugar privilegiado onde ocorre o triplo encontro 
entre litosfera, hidrosfera e atmosfera. Essa composição singular tem 
exercido enorme poder de atração sobre o homem do século XX, que 
abandonou definitivamente a idéia de praia como um lugar associado 
exclusivamente às atividades pesqueiras. A partir do início desse século, as 
populações humanas têm buscado aos ambientes litorâneos para outras 
atividades além da pesca, como o comércio, agricultura, indústria e mais 
recentemente a aqüicultura e o turismo. (VASCONCELOS in 
RODRIGUES, 1997) 

 

As cidades litorâneas vivenciaram este investimento através dos loteamentos de terra, 

desordenados e desorganizados, a fim de comercializar não somente o espaço de terra, mas 

também a cidade. (op. cit., 1997) 

A industrialização começou a criar cenários de paisagem edificada nos maiores centros, sendo 

que as cidades litorâneas com poucas possibilidades de agricultura e sem estruturas portuárias 

perceberam, ainda que erroneamente, que o avanço da cidade era a forma de se atingir a 

qualidade de vida tão almejada. Comércio, vias de trânsito, residências, prédios comerciais, 

são algumas características que as cidades pretendiam atingir para fazerem parte da chamada 

“cidade moderna”. (LEFEBVRE apud LAHORGUE, 2002) 

Enquanto muitas localidades, especialmente as litorâneas, as quais mantinham como única 

fonte de renda e emprego a cultura de subsistência e/ou a pesca artesanal, algumas cidades 

começaram a despontar para o turismo. Como atividade tipicamente de uma sociedade pós-

industrial, o turismo contribuiu para o crescimento destas localidades, as quais possuíam um 

forte apelo paisagístico, em especial, as praias. (PEREIRA, 2003) 
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A partir dos anos vinte, quando o banho de mar começou a ser visto como fonte terapêutica 

para a cura de algumas doenças no Brasil, os espaços de terra próximos ao mar começaram a 

ser valorizados. O status3 e o poder em possuir uma residência junto ao oceano para tirar-se 

privilégio destes banhos influenciou muito na valorização destas localidades, antes vistas 

como depósitos de lixo ou local de atracação de pescadores. (CHRISTOFFOLI, 2000) 

Esta nova conjuntura trouxe consigo as segundas residências4, pois não era possível habitar 

definitivamente nestas áreas litorâneas mantendo o mesmo nível dos centros de onde eram 

provenientes, já que grande parte do litoral ainda não possuía estrutura para tanto. (op. cit., 

2000) 

Atualmente, a zona costeira do estado de Santa Catarina representa 39% da área do estado e 

concentra quase 70% da população total, o que demonstra uma significativa fase de 

urbanização, fazendo-se necessários o seu conhecimento, para fins de administração e 

conservação. (POLETTE, 1997) 

 

2.2 Paisagem 

 

O mais antigo registro referente à paisagem na literatura universal está no “Livro dos Salmos” 

(Salmo 48), onde se relacionam as palavras hebraicas “noff” (paisagem) e “yafa” (beleza), 

visando a descrição e a visualização da beleza cênica de Jerusalém, com suas construções, 

                                                
3 Boulón (2002) reflete que a paisagem natural nem sempre está no campo da moda mas exclui os centros 
turísticos de praia e de esportes de inverno. O autor afirma que nestes dois casos a paisagem fica em segundo 
plano porque destacam o ambiente social e a notoriedade que se pode alcançar freqüentando estes lugares. (grifo 
nosso) 
4 “Residências secundárias ou segundas residências, termos já consagrados pelo uso na literatura específica de 
turismo, são alojamentos turísticos particulares, utilizados temporariamente, nos momentos de lazer, por pessoas 
que têm seu domicílio permanente em outro lugar. Esse conceito está ligado ao imóvel e não à condição de 
propriedade, ou seja, ao fato de ser próprio, alugado, arrendado ou emprestado. Residências secundárias 
significam uma relação permanente entre origem e destino, uma vez que se estabelece regularidade entre saídas, 
chegadas e retornos”. (TULIK, 1995) 
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jardins, palácios e com o Templo, na época de Salomão (NAVEH E LIEBERMAN apud 

GUIMARÃES, 2002) 

As primeiras concepções de paisagem voltaram-se aos aspectos estéticos, de beleza, o que, 

segundo Jellicoe apud Polette (1999), podem ser exemplificados pela arte da jardinagem 

confinada, durante a Idade Média. 

A conotação de espacialidade adquiriu um significado mais crescente quanto à paisagem, a 

partir da Renascença, em especial durante os séculos XVIII e XIX, já em termos da realidade 

espacial/visual. Mas só a partir do século XIX, que foi introduzido o termo ‘paisagem’ num 

sentido científico-geográfico, pelo então geógrafo Humboldt, cujo objetivo em definir o 

caráter total de uma região da Terra. (NAVEH E LIEBERMAN apud GUIMARÃES, 2002) 

Ainda assim, a paisagem era como um corpo fragmentado que podia e devia ser dissecado 

pelos vários campos da ciência, geografia, geologia, biologia, antropologia, arqueologia, entre 

outras. (GUIMARÃES, 2002) 

De acordo com LORINI & PERSON (2001), a noção de paisagem reaparece na geografia 

clássica ao longo deste pensamento geográfico, cuja concepção era predominantemente 

fisionômica, em especial, dentre as escolas alemãs nas quais a paisagem é entendida como 

unidade espacial, conceituada em termos formais, funcionais e genéticos. 

Em meados do século XX, a paisagem é apresentada por Carl Troll (1975) dotada de 

fisionomia, já se tratando de elementos visíveis e não-visíveis, fazendo-se uma relação 

funcional entre eles e a própria paisagem. Assim, a paisagem apresenta dois conceitos 

distintos: um fisionômico e outro funcional, sendo que o pesquisador alemão cria o termo 

‘Ecologia da Paisagem’, engajando, posteriormente, profissionais das ciências geográfica e 

biológicas na formação de um novo campo científico, congregando os princípios da vida e da 

terra. (op. cit., 2001) 
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Dentro dessa ótica, a paisagem consiste num pedaço do espaço na superfície da Terra a qual 

detém um complexo sistema caracterizado pela atividade geológica, hidrológica, do ar, de 

plantas, de animais e do homem, bem como por suas formas fisionômicas resultantes, que 

podem ser reconhecidas como entidades. (ZONNEVELD apud LORINI & PERSON, 2001) 

A ecologia da paisagem também é entendida como o estudo da estrutura, função e evolução 

de uma região heterogênea composta de ecossistemas que se interagem. A estrutura 

representa o padrão espacial dos elementos da paisagem; a função é o fluxo de energia e 

objetos entre os elementos, e a evolução corresponde às mudanças na estrutura e na função ao 

passar dos tempos. (FORMAN & GODRON, 1986) 

Segundo Polette (1999) o estudo dos princípios emergentes na ecologia da paisagem fazem-se 

importantes durante um processo de planejamento e gestão, pois, dentre outros, é possível 

estabelecer programas confiáveis para a gestão dos recursos da paisagem, importantes para a 

compreensão do presente, bem como traçar diretrizes, baseado nos problemas encontrados, 

para uma determinada unidade territorial geográfica. 

Desta forma, por sua noção científica polivalente e pluridimensional, a paisagem apresenta 

conceitos difusos e variados. Apesar de ser uma expressão tão antiga, a paisagem apresenta 

estudos atuais dentre os mais diversos campos da pesquisa. Enquanto as ciências naturais 

procuram conceitua-la numa abordagem geográfica, as ciências sociais buscam compreende-

la numa concepção de relação entre o ser humano e seu meio. (TROPPMAIR, 2001) 

As questões interdisciplinares do turismo partem, dentre outras, de um processo advindo de 

um determinado espaço, ou seja, de uma junção de sistemas físicos, biológicos e humanos. De 

acordo com Rodrigues (1999b) “o fenômeno do turismo em toda a sua complexidade, 

expressa pelas relações sociais e pela materialização territorial que engendra no processo de 

produção do espaço”, e por isso, faz-se necessário reflexão dos elementos que compõe este 

espaço. 
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A terminologia ‘espaço’, proveniente da área geográfica, é conceituada por Santos e Souza 

(1986) como sendo uma realidade multiforme onde se mesclam desde os sistemas de objetos 

até os sistemas de ações, caracterizada por fluxos e fixos, os quais só podem ser analisados 

em conjunto, não possuindo vida própria já que se completam entre si. 

Desta forma, pode-se inserir a paisagem como parte integrante do espaço e que sofre, 

juntamente com o mesmo, processos de transformação natural e antropológica, visto que a 

mesma não é estática, apesar de que suas definições e estudos ultrapassam a linha da 

geografia ou até mesmo das ciências ambientais. (SANTOS, 1997) 

Forman e Godron (1986) classificam a paisagem em cinco categorias, a saber: 

1. Paisagem Natural: sem significativo impacto humano; 

2. Paisagem Manejada: por exemplo, pastos ou florestas onde as espécies são manejadas 

e cultivadas; 

3. Paisagem Cultivada: vilas e manchas de ecossistemas naturais ou manejadas; 

4. Paisagem Suburbana: uma área urbana ou rural com manchas heterogêneas de áreas 

residenciais, centros comerciais, pastos, vegetação cultivada e áreas naturais; 

5. Paisagem Urbana: uma grande matriz com vários quilômetros densamente construída. 

Segundo Santos (1997) referenciado em Polette (1999) a paisagem compreende dois 

elementos, sendo eles: os objetos naturais, que são obra do homem e os objetos sociais, 

testemunhas do trabalho humano tanto no passado quanto no presente. 

Boullón (1999) referencia Petroni & Kenigsberg (1994) os quais subdividem a paisagem em 

três categorias: 

1. Paisagem natural: conjunto de caracteres físicos e visíveis de um lugar que não foi 

modificado pelo homem; 
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2. Paisagem cultural: paisagem modificada pela presença e atividade do homem; 

3. Paisagem urbana: conjunto de elementos plásticos naturais e artificiais que compõe a 

cidade. 

Haber apud Polette (1999) considera que a paisagem pode ser definida por meio de uma 

ordem de vários tipos de uso, dividindo-se em: a) Bio-ecossistemas (ecossistemas naturais, 

ecossistemas quase-naturais, ecossistemas semi-naturais e ecossistemas antrópicos) e b) 

Tecno-Ecossistemas. 

Guimarães (2002), divide seus estudos em paisagem vivida e paisagem simbólica. Para o 

autor, as paisagens da Terra são transformadas ao associarem o contexto da dimensão do 

vivido, transmutando o conteúdo de uma realidade banal em sagas pelo encanto das tradições. 

Desta forma, “as paisagens ganham visibilidades insólitas resguardando diferentes sentidos, 

experienciados sempre pela simultaneidade dos sentimentos topofílicos e topofóbicos.” 

As maneiras de experienciar as paisagens incorporam as interações ao significado do 

“vivido”, derivando uma gama de percepções, valores e atitudes diante de espaços e lugares e, 

conforme TUAN (1980), conduzem os homens à percepção de outras “realidades” 

geográficas que extrapolam as coordenadas cartesianas, as mensurações matemáticas para 

fundamentarem-se em bases fenomenológicas. 

Em busca de um conhecimento pertinente ao simbolismo dos lugares, alguns pesquisadores 

buscaram compreender as várias culturas renovadas em escalas de valoração dos universos 

simbólicos, iniciando na gênese de vários mitos e, conseqüentemente, de novos padrões de 

organização e gerenciamento da paisagem geográfica. (GUIMARÃES, 2002) 

Desta forma, os elementos paisagísticos passaram a ser percebidos sob novas leituras, 

traduzindo-se em significados diferentes no tempo e no espaço, trazendo à luz uma identidade 

especial, uma visibilidade firmada em imagens fortes. Tornaram-se ícones das realidades, 
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delimitados pelo ‘físico/histórico’ e pela ‘expectativa e desejo’ de todo o sentido da paisagem 

vivida no decorrer de muitos tempos, gerando percepções e experiências, um conhecimento 

ambiental caracterizado pela intimidade do reconhecimento das realidades exteriores e 

interiores de uma paisagem, como também através de formas memoriais. (TUAN, 1980) 

Assim, considera-se a construção do sentido de lugar e a construção de sentimentos 

topofílicos respectivos à afeição ou à aversão de um indivíduo em referência aos aspectos do 

ambiente físico, incluindo todos os elos de afetividade dos seres humanos com o seu meio 

ambiente material, percebendo-se diferentes significados à intensidade, sutileza e modo de 

expressão. (op. cit, 1980) 

Claval (apud Coriolano, 1999) corrobora com esta idéia ao afirmar que a paisagem é ao 

mesmo tempo matriz e marca da cultura. Matriz porque a organização e as formas que 

estruturam as paisagens transmitem usos e significados de geração à geração. Marca porque 

cada grupo contribui para modificar o espaço que utiliza e deixam marcados os sinais de suas 

atividades. 

Além das manifestações sobre “sentir o lugar” a paisagem também pode ser, segundo 

Troppmair (2001) “um fato concreto, um termo fundamental e de importante significado para 

a geografia, pois a paisagem é a fisionomia do próprio geossistema”. 

De acordo com Lorini e Persson (2001) a paisagem obteve, em várias épocas da história 

humana, sentidos e significados distintos, de acordo com o enfoque proporcionado na época. 

É, portanto, constantemente alvo de estudo nas diversas áreas e assume diversos sentidos, 

segundo os variados autores, em função da necessidade da época em explica-la. 

As inter-relações derivadas da união entre a civilização humana e as paisagens conseguem 

abarcar os aspectos biofísicos e envolvem diversas outras dimensões tais como a histórica, a 

cultural e a estética. (op. cit, 2001) 
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O ser humano, ao longo do tempo, buscou adaptar-se às diversas paisagens existentes e estas, 

por sua vez, sofreram as transformações provenientes desta adaptação criando novos cenários 

os quais transmitem a riqueza da cultura humana, a sua história, o seu modo de produção e, 

atualmente, a sua qualidade de vida. (op. cit, 2001) 

Segundo Lima (2000) “as paisagens refletem um conjunto de significados diferentes e 

específicos para cada ser humano, conforme o caráter de nossas intenções e a natureza 

apresentada pelos ambientes encontrados”. A paisagem integra um sistema natural e cultural 

e, ainda que não houvesse intrusão antrópica, a mesma seria passível de transformação, ainda 

que em ritmo bem mais lento. 

Conforme Oliveira (1999) “a paisagem é um sistema geográfico formado pela influência dos 

processos naturais e das atividades antrópicas e configurado na escala da percepção humana”. 

Já para Gomes (apud Santos, 1986 ) “a paisagem, como representação,o resulta da apreensão 

do olhar do indivíduo que por sua vez é condicionado por filtros fisiológicos, psicológicos, 

socioculturais e econômicos e da esfera da rememoração e da lembrança recorrente”. 

Santos (1998) afirma que a paisagem pode ser tudo que a visão alcança, ou seja, o domínio do 

visual, porém, feita não só de volumes, mas por cores, movimentos, odores e sons. A 

dimensão da paisagem é apontada como a própria dimensão da percepção, sendo esta um 

processo seletivo de apreensão. Portanto, cada pessoa vê a paisagem de forma diferenciada. 

Considerando-se que a paisagem não é estática, já que faz parte de um sistema sincrônico, ela 

acaba por gerar legados durante as transformações deste sistema. Sendo assim, em um dado 

momento e num dado período de tempo, a paisagem representará as características passadas 

de uma determinada sociedade. (SANTOS, 1996) 

“Ao construir uma herança, a paisagem é legado de remotas e intensivas 
modificações espaciais, resultado da combinação de processos naturais e 
antrópicos, tais como a heterogeneidade de ecossistemas, diversidade 
biológica e cultural, além de fatores sociais, econômicos, psicológicos em 
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permanente geração de processos de degradação e regeneração, com 
profundas influências nos espaços de desenvolvimento dos ritmos e ciclos 
responsáveis pela vida e morte, ascensão e declínio das várias civilizações, 
assim como de seus lugares, se suas paisagens”. (GUIMARÃES, 2002) 

 

Atualmente, a paisagem tem sido vista, não somente como algo formado por elementos 

naturais, antrópicos e suas relações, ou como resultado sincrônico e diacrônico da história de 

um determinado local, mas também como fator representativo da qualidade de vida humana 

numa determinada localidade. (op. cit, 2002) 

A necessidade de outras reflexões sobre um tema tão abrangente quanto a paisagem fez com 

que outras áreas, além da geografia ou da própria ecologia, buscassem a compreensão de 

vários fenômenos, visando tal relacionamento. (op. cit, 2002) 

Coriolano (1999), ao estudar o litoral cearense e o turismo, concluiu que a atividade turística 

trabalha com dois conceitos de paisagem paralelamente: o de cenário e o de conjunto. Isto 

porque, para o turista, a paisagem é cenário, mas para os planejadores da atividade ela deve 

ser o ambiente com todos os seus processo, implicando a necessidade de conservação e 

adequação de usos. 

Estudos sobre a paisagem, segundo Polette (1999) tornam-se importantes para que se busque 

a compreensão entre a relação humana e o uso que a mesma exerce sobre o solo e as águas, já 

que, por estar tão intimamente ligada ao homem, sua análise resulta em respostas as quais 

auxiliam nesta melhor integração. 

Desta forma, sendo o turismo uma atividade essencialmente humana, já que o ser humano é 

agente principal deste fenômeno e sendo a paisagem uma conseqüência de mudanças, muitas 

vezes causadas por este agente, é que se faz necessária a compreensão e interligação destes 

dois aspectos, pois ambos pertencem a complexos e filigranados sistemas de inter-relação.  



 41

Através do estudo da relação das pessoas com a natureza e dos seus sentimentos e idéias sobre 

os espaços, paisagens e lugares, a geografia humanista reflete sobre os fenômenos geográficos 

a fim de melhor entender o homem e sua condição. (TUAN, 1980) 

 

2.2.1 Paisagem e Turismo 

 

A paisagem de um determinado sítio tem grande representatividade para a atividade turística, 

principalmente para as localidades que têm este fenômeno como uma das principais fontes de 

economia e geração de renda. A divulgação dos destinos turísticos está intimamente ligada 

com as imagens, principalmente fotográficas, estando presentes nos mais diversos 

instrumentos da mídia, tais como folders, cartazes, out-doors, folhetos, revistas, chamadas 

televisivas entre outros. (PHILLIPS apud MINAMI & JUNIOR, 2001) 

Segundo Coriolano (1998) a paisagem tem sido considerada um dos principais atrativos 

turísticos já que ninguém resiste aos encantos, às emoções e aos prazeres provenientes da 

contemplação das belezas naturais, decorrendo deste atrativo o chamado turismo de paisagem, 

turismo de natureza ou turismo litorâneo. 

A conservação da paisagem natural, muitas vezes, acaba sendo prejudicada por uma extensão 

grande de áreas residenciais, tornando o ambiente urbanizado. O turista normalmente procura 

lugares com alta qualidade paisagística para passar as férias, já que normalmente este já vem 

de grandes centros urbanos. (GUERREIRO, 1999) 

Desta forma, quanto mais atrativa a paisagem, mais atrativo o lugar. Em função disso, a 

imagem divulgada pode sofrer alterações estéticas através de recursos tecnológicos ou mesmo 

pode ser influenciado pelo clima, pela precipitação, pelo ângulo ou pela época em que fora 
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fotografada, já que é ciente de quanto maior a estética da paisagem local, maior é a 

probabilidade de atração turística. 

Nos dias de hoje é fácil notar a crescente procura por lugares que ofereçam às 
pessoas sensações de bem-estar físico e espiritual. A curiosidade e a vontade 
de vivenciar novas emoções leva milhares de turistas a movimentarem essa 
atividade que hoje é considerada uma das maiores do mundo. Ao ver uma 
imagem de uma paisagem o turista já se predispõe a imaginar como será suas 
férias, final de semana, feriado antes mesmo de viajar. A imagem tem esse 
poder de fazer com que as pessoas sonhem. (BOLSON, 2004) 

 

Em Luchiari (2000) também se tem que a relação do turista com o lugar visitado é sempre 

transitória,  passageira, superficial. A paisagem é a primeira instância do contato do turista 

com o lugar visitado e por isso ela está no centro da atratividade dos lugares para o turismo. 

Não por acaso, portanto, algumas cidades reorganizarem-se completamente para produzir 

paisagens atrativas para o consumo e para o lazer. 

Segundo Menezes e Santiago (1997) a paisagem exprime a realidade de um determinado lugar 

que elaborada por um observador pode adquirir expressões plásticas, estéticas, poéticas, 

éticas, espirituais e/ou quantitativas. Através de uma leitura concreta, objetiva e analítica 

(científica) dos elementos que a compõem ou através de uma leitura interpretativa subjetiva, 

motivada por fatores culturais, sentimentais, emotivos, afetivos, sensitivos, dentre outros; ou 

de ambos os casos conjuntamente. 

Outra função da paisagem para o turismo é a sensação que a mesma produz do deslocamento 

de um lugar ao outro. As diferentes paisagens sugerem ao turista uma mudança de lugar, ou 

seja, a fuga do cotidiano acaba se relacionando com a transição de um ponto a outro, 

promovendo o histórico sentido da viagem. (PIRES, 2003) 

Conforme Correia apud Guimarães (2002), atualmente, à medida que as tradicionais funções 

da paisagem rural, nomeadamente a função de produção, vão perdendo importância, outras 
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funções vão sendo reconhecidas, tais como as funções de conservação, equilíbrio ambiental, 

recreio e turismo, espaço habitacional de qualidade e preservação da identidade local. 

Desta forma, conforme Azevedo (2004) “um outro aspecto imbricado na função turística da 

paisagem são as representações oriundas da imaginação e/ou fantasias humanas, um recurso 

cada vez mais objeto de apropriação exagerada do capitalismo pós-moderno, da sociedade da 

imagem”. 

Uma das possibilidades de se compreender tal complexidade é considerar a 
forma como os turista percebem as paisagens. Nesse sentido a paisagem 
passa a ser um dos elementos básicos de sua motivação.  É a diversidade das 
paisagens e sua heterogeneidade que vão sensibilizar o caráter de observação 
do turista, no sentido da produção social do espaço, pois a paisagem é aquilo 
que os aparelhos sensitivos conseguem captar no olhar, no pegar e no 
cheirar.(Idem) 

 

Paisagem tem também um importante valor econômico agregado por conta 
de sua qualidade e diversidade; é a pedra fundamental para o sucesso de um 
empreendimento – turístico e recreacional – responsável pela geração de 
emprego e renda locais; ou, apontadas sob o ponto de vista destas paisagens 
possuírem elementos cultural, recreacional e estético para uma população 
que não possui o controle da qualidade ambiental. De fato, o papel da 
paisagem para o incremento de qualidade de vida urbana é extremamente 
importante para a sua população (PHILLIPS, 2001 apud MINAMI & 
JUNIOR, 2001) 

 

Assim, os elementos que compõem o cenário urbano devem estar ordenados de forma 

harmônica, que possa ser apreciada. A função estética da paisagem urbana deve ser levada em 

conta pela administração em toda e qualquer intervenção urbanística e sua proteção e garantia 

devem ser disciplinadas em lei. (op. cit., 2001) 

Apesar de toda importância que a paisagem tem para a atividade turística, não se pode ignorar 

o fato que os impactos negativos do turismo exercem sobre ela. Desta forma, pela 

compreensão de sua essencialidade para atividade, alguns pesquisadores empenham-se em 

apontar os danos que uma massificação turística pode acarretar. 
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Ruschmann (2001) identifica alguns aspectos ambientais negativos gerados a partir do 

deslocamento desenvolvido do turismo, sendo eles: 

a) poluição; 

b) destruição da paisagem natural5 e das áreas agropastoris; 

c) destruição da fauna e da flora; 

d) degradação da paisagem, de sítios históricos e de monumentos; 

e) congestionamentos; 

f) conflitos; e 

g) competitividade. 

A autora destaca para os itens b) e c) que locais com recursos cênicos valiosos podem ter o 

acesso barrado por serem propriedade privada ou pertencerem a grupos hoteleiros, além de 

destacar que o turismo provoca a construção de equipamentos e infra-estrutura, modificando a 

paisagem natural, sendo que observa-se, em muitos casos, que o estilo e a arquitetura destas 

instalações não se harmonizam com a paisagem natural. 

Pires (2002) destaca também alguns problemas da massificação do turismo, a saber: 

• expropriação e ocupação violenta do território por parte das forças e agentes turísticos; 

• especulação imobiliária e da terra; 

• expulsão e marginalização de populações locais; 

• ruptura dos valores culturais e desequilíbrio da economia local; 

• degradação de culturas tradicionais; 

• manipulação da memória e da herança coletiva; 

                                                
5 Grifo próprio 
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• violação dos lugares sagrados; 

• segregação étnica; 

• formação de “guetos” turísticos; 

• desvios de comportamento e prostituição de mulheres e adolescentes; 

• comportamento grosseiro e insensível de turistas nos destinos estrangeiros; 

• poluição e destruição do meio natural; 

• imperialismo econômico de corporações transnacionais, neocolonismo; 

• evasão de divisas para o exterior. 

 

2.3 Métodos de análise da paisagem 

 

O valor dado a uma determinada paisagem, ou seja, a avaliação qualitativa da mesma trata-se 

de um procedimento subjetivo aportado em estudos e referenciais sobre o tema. 

Segundo Boullón (1999) não é possível definir precisamente a qualidade de uma paisagem em 

virtude da subjetividade que sempre interferirá nesta avaliação, já que o conceito de qualidade 

estética ou ambiental da paisagem ainda é definido conforme a cultura de cada pesquisador. O 

autor aponta três fatores auxiliares para decifrar, de uma forma geral, as qualidades estéticas 

de uma paisagem e que facilitam a identificação do potencial (eco) turístico de determinada 

paisagem, ou seja, as suas características e os traços mais significativos que podem despertar 

a percepção e/ou interesse do visitante, a saber: a estrutura, a forma nítida e a diferenciação. 

A avaliação da qualidade do meio é um conceito de difícil definição em 
termos absolutos, sendo necessário recorrer-se a critérios baseados em juízo 
de valor pessoal ou profissional. A resposta advinda da aplicação de tais 
critérios, diante da percepção de uma paisagem é, evidentemente, subjetiva. 
(FERNANDEZ apud PIRES, 2003). 
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Desta forma, alguns autores propõem método de análise da paisagem que possam contribuir 

com resultados de valoração da mesma, não excluindo nenhum método e nem ressaltando um 

provável mais eficaz. O método dependerá do subjetivo do pesquisador e de todos os demais 

componentes do procedimento metodológico. 

Segundo Ignácio et. al. apud PIRES (2003) a classificação pode ser realizada em métodos 

diretos, indiretos e mistos. Os métodos diretos baseiam-se na valoração de modo subjetivo 

utilizando-se de escalas gradativas através da contemplação direta ou pelo uso de imagens da 

paisagem. 

Os métodos indiretos sugerem a decomposição da paisagem em fatores físicos ou em 

categorias estéticas utilizando-se de critérios de pontuação para cada item, sendo que os 

métodos mistos prevêem a combinação dos dois métodos anteriores, iniciando-se pelo direto e 

classificando pelo indireto. 

A sugestão de análise de paisagem realizada por Boullón (1999) prevê que a mesma seja feita 

através de quatro variáveis intrínsecas da paisagem, denominados de elementos básicos: 

topografia, vegetação, clima e habitat. 

Desta forma, analisa-se cada uma das variáveis separadamente através da descrição dos itens 

de acordo com o subjetivo de cada pesquisador. Após a visualização e descrição de todos os 

itens e subitens tem-se como resultado uma descrição analítica da paisagem em questão. 

Já Cerro apud PIRES (2003)  propõe a análise da paisagem em três enfoques básicos: estudos 

de consenso, avaliação por componentes e os estudos de preferências. Desta forma, os estudos 

de consenso partem de um processo informal avaliando a paisagem através de imagens por 

vários especialistas, chegando-se a uma conclusão. 
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A avaliação por componentes sugere a descrição analítica da paisagem, gerando a exposição 

de diferentes recursos cênicos a partir dos quais descreve-se a avaliação realizada, sendo que 

os estudos das preferências prevêem a opinião dos usuários (turistas, moradores etc) e não dos 

pesquisadores e/ou especialistas. (op. cit., 1993) 

 

2.4 Pesquisas acadêmicas 

 

Alguns pesquisadores adotaram a paisagem como tema-chave para sua investigação 

utilizando os métodos supramencionados. Gonniark (2004), por exemplo, desenvolveu um 

estudo objetivando demonstrar a percepção socioambiental da paisagem urbana vislumbrando 

o papel que a mesma desempenha na tomada de decisão do poder legislativo municipal de 

Joinville (SC)6. 

Utilizando questionários-roteiro, a pesquisadora buscou informações em duas entrevistas com 

a população-alvo (no caso, o poder legislativo composto por 21 vereadores de Joinville) a 

partir de questões embasadas na pesquisa documental dos projetos encaminhados pelos 

vereadores. A fonte fora o jornal “A Notícia” sobre os principais problemas sócio-ambientais 

da cidade de Joinville editados no periódico. 

As informações obtidas através do primeiro questionário permitiram verificar se há diferenças 

significativas entre as áreas social e ambiental em se tratando de principais problemas e visão 

de futuro, segundo opinião dos vereadores. Num segundo momento, a pesquisadora utilizou 

imagens fotográficas apontadas pelo próprio público-alvo e expôs as fotografias em um painel 

solicitando valoração para cada uma das 44 imagens. 

                                                
6 Tese de Mestrado intitulada como Percepção socioambiental da paisagem urbana pelo poder legislativo 
municipal de Joinville (SC): um estímulo à compreensão da dimensão emocional na percepção da paisagem 
urbana 


