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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo principal analisar a produção do conhecimento 
do Seminário Internacional de Turismo de Fronteira – FRONTUR de 2008 a 2010, a 
fim de averiguar se a mesma apresenta preocupação acerca da temática 
hospitalidade, praticada nas zonas de fronteira. Os procedimentos metodológicos 
adotados tiveram como base uma abordagem metodológica qualitativa, enquanto a 
análise metodológica dos dados foi desenvolvida por meio da utilização da técnica 
do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), desenvolvida por Lefèvre e Lefèvre. Os 
resultados indicaram um consenso, entre os pesquisadores, da necessidade de 
analisar a fronteira sob a perspectiva das relações de troca, distanciando-se de uma 
concepção linear que a compreende como um objeto de separação por meio de 
seus aspectos geopolíticos. Neste sentido, a hospitalidade é compreendida sob a 
perspectiva do encontro, por meio do qual as trocas se estabelecem e um diferente 
território se configura, o território de fronteira. 
 
Palavras – Chaves: Turismo; Hospitalidade; FRONTUR, Território de Fronteira; 
Produção Científica. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The main purpose of this work is to analyse the production of knowledge of the 
International Seminar on Cross-Border Tourism - FRONTUR from 2008 to 2010, in 
order to determine its level of concern with the theme of hospitality in border areas. 
The methodological procedures adopted were based on a qualitative approach, while 
for the data analysis, the Discourse of the Collective Subject (DCS) methodology of 
Lefèvre and Lefèvre was used. The results indicate a consensus, among the 
researchers, on the need to analyse the border from a perspective of relationships of 
exchange, moving away from a linear concept that sees the national border as an 
object of separation by geopolitical aspects. In this sense, hospitality is seen from the 
perspective of an encounter, in which exchanges are established and a new territory 
is configured; a border territory. 
 
Key words: Tourism; Hospitality; FRONTUR, Border Territory; Research 
Production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação e justificativa temática 

 

 

 O fenômeno turístico por meio de seu quadro discursivo, o qual contempla a 

interfase com campos científicos variados, reveste-se de complexibilidade e 

abrangência quanto ao seu entendimento. Sua dinâmica interdisciplinar o mune de 

um real pluralismo uma vez que as diversas concepções advindas de outros campos 

reflexivos o desvelam a partir de adjetivações diversas.  

 

Ao se admitir distintas ponderações imbuídas de entendimentos diversos 

acerca da atividade, esta manifesta seu aspecto multifacetado e por tanto complexo, 

configurando uma amálgama de definições referentes aos seus variados segmentos, 

serviços e produtos. Entre as distintas percepções admissíveis destaca-se o 

proposto por Barretto (2003), no momento em que esta reflete acerca da 

contribuição das Ciências Sociais, em especial da antropologia, no planejamento e 

compreensão do turismo.  

 

A partir de uma reflexão dicotômica onde a atividade pode ser compreendida 

por meio de aspectos econômicos e sociais, a autora ratifica o pluralismo do 

fenômeno. Em uma primeira análise os estudos científicos acerca do turismo 

referem-se, predominantemente, aos aspectos relativos à economia, onde analisam 

seu crescimento e movimentação de capitais. Nesta perspectiva, a atividade é 

referendada, na maioria das vezes, como a indústria do turismo por meio da qual os 

negócios turísticos se estabelecem.  

 

Entretanto, limitar a compreensão do fenômeno a estes aspectos compromete 

o entendimento do mesmo visto que tais referências abarcam de maneira seccional 
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as manifestações da atividade. Neste sentido, a autora considera a importância de 

uma abordagem menos pragmática uma vez que o turismo encontra na figura 

humana seu elemento seminal. Tal apontamento adjetiva-se quando Barretto (2003), 

pondera que o fenômeno turístico não se manifesta apenas por meio do indivíduo, 

mas através deste e suas relações, por se tratar de uma atividade realizada pelos 

homens em sociedade.  

 

Assim, a necessidade de considerações que contemplem concomitantemente 

tais aspectos faz-se necessária no momento de uma análise que pretende 

compreender o turismo em sua interdisciplinaridade. Esta abordagem dicotômica de 

compreensão do turismo destaca-se, em especial, por dinamizar dois aspectos 

fundamentais da atividade: as pessoas, fonte que imprime movimento ao fenômeno, 

e o espaço, lugar onde este se dinamiza. Segundo Santos (1997, p. 49) “o espaço 

constitui um produto social em permanente processo de transformação (...) 

consequentemente, para estudar o espaço, cumpre apreender sua relação com a 

sociedade (...)”. Assim, no momento em que o turismo é promovido em um dado 

território utilizando parte ou todo do espaço que o constitui, este fica sujeito a 

modificações em todos os seus aspectos [sociais, culturais, ambientais, 

educacionais, econômicas, jurídicas e estruturais]. Quando apenas o recorte social-

cultural é considerado, torna-se notório que o turismo está sujeito às normas 

culturais dos sujeitos turista e autóctone. Estes por serem detentores de diferentes 

conhecimentos e experiências, passam a contribuí de forma diversa em decorrência 

de suas inerentes especificidades.  

 

O fenômeno turístico adjetiva-se no momento em que se considera seu 

notório crescimento acadêmico dos últimos doze (12) anos, constatado a partir da 

criação de Mestrados, do Doutorado e de eventos especializados com intuito de 

difundir os estudos de seus pesquisadores. Neste sentido, acredita-se ser pertinente 

uma análise que contemple este fenômeno bem como sua produção científica, o que 

vem a justificar a proposta do presente estudo. Desta forma, tem-se por objetivo 

analisar as comunicações orais / impressas do Seminário Internacional de 

Turismo de Fronteira – FRONTUR, a partir das concepções e representações 

sociais dos seus pesquisadores acerca da hospitalidade e o turismo desenvolvido 

nas zonas de fronteira do Brasil.  
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A análise das produções científicas por meio da perspectiva da hospitalidade 

utilizada neste estudo justifica-se pelo fato da pesquisadora ser ministrante, no 

Curso de Bacharelado em Turismo da UNIFRA, das disciplinas que perfazem as 

discussões e correlações acerca de tal temática bem como por esta entender que a 

atividade turística se constitui a partir do encontro e do bem receber recíproco. 

 

Assim, a partir de discussões pedagógicas estabelecidas nas salas de aula do 

Curso de Turismo da UNIFRA/Santa Maria-RS, realizou-se, em 2004 a primeira 

edição do FRONTUR. Tal proposta emergiu-se, visto o expressivo contingente de 

alunos provenientes da linha de fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai. As 

problemáticas apontadas a partir das dificuldades vividas pelos habitantes de 

territórios transfronteiriços relacionavam-se, em um primeiro momento, aos entraves 

instituídos nesses territórios advindos de questões legais e culturais. Esta 

preocupação sinalizada pelo Curso de Turismo da UNIFRA despertou o interesse do 

Ministério do Turismo (MTur), que, por considerar tal proposta pertinente, aceitou 

organizar e promover um espaço de discussão que contemplasse a temática de 

fronteira. Surge, assim, o Seminário Internacional de Turismo de Fronteira – 

FRONTUR, o qual passou a fazer parte, em caráter anual, da agenda de eventos do 

Departamento de Relações Internacionais do Turismo.  

 

Ressalta-se que o anseio da totalidade dos partícipes das reuniões prévias 

para a organização do evento, tinha como elo comum compreender as distintas 

dinâmicas estabelecidas na linha de fronteira do Brasil, visto que estas se exprimem 

por meio das diferentes realidades percebíveis em sua extensão. A partir dessa 

compreensão, o FRONTUR foi concebido de forma itinerante no que refere ao seu 

local de realização, possibilitando a discussão e o acompanhamento das 

problemáticas de diferentes unidades federativas do país. Sua primeira edição no 

ano de 2004 foi sediada pelo município de Santa Maria – RS, idealizadora do 

projeto, partindo para Foz do Iguaçu – Paraná (2005), Boa Vista – Roraima (2006), 

Cuiabá – Mato Grosso (2007), Campo Grande – Mato Grosso do Sul (2008), 

retornando a Santa Maria em 2009 (ano em que o Curso de Turismo/UNIFRA 

completou 10 anos), culminando em sua primeira edição internacional no ano de 

2010, em Assunção - Paraguai.  



15 

 

 

Nestes sete anos de debates o Seminário agregou parcerias, despertou 

interesse de acadêmicos, professores e pesquisadores além de envolver outros 

Ministérios [além do Turismo] que direta ou indiretamente compartilham de ações 

realizadas na linha de fronteira. Como conseqüência, foi prospectada uma rede de 

investigadores em âmbito transnacional, rompendo os limites territoriais da América 

Latina, alcançando a península ibérica. Neste processo, as Instituições de Ensino 

Superior, em especial aquelas localizadas em território de fronteira, incorporaram-se 

a programas de pesquisas científicas que por meio de suas produções contribuem 

com o poder público e setor empresarial com subsídios facilitadores de propostas de 

planejamento e políticas específicas para as comunidades localizadas neste 

território.   

 

Assim, durante a 5ª edição do FRONTUR, no ano de 2008 em Campo Grande 

– Mato Grosso do Sul, foi organizado o Observatório de Turismo de Fronteira, com o 

objetivo de constituir-se em um espaço para consolidação do grupo de 

pesquisadores de turismo de fronteira, no intuito de incentivar a produção de 

pesquisas e trabalhos concernentes ao tema. Fazem parte do Observatório 

professores pesquisadores e alunos de pós-graduação, estudantes de graduação 

participantes de programas de Iniciação Científicas e similares, congregados em 

torno de pesquisas que tenham como objeto central o Turismo de Fronteira. O 

Observatório é vinculado ao comitê PRO-FRONTUR, coordenado institucionalmente 

pelo Curso de Turismo do Centro Universitário Franciscano.  

 

O Seminário Internacional de Turismo de Fronteira é uma realização do 

Ministério do Turismo por meio de sua Secretaria Nacional de Políticas de Turismo e 

Departamento de Relações Internacionais do Turismo e do Centro Universitário 

Franciscano – UNIFRA. A cada destino que sedia o evento, constituem-se parcerias 

locais, sendo necessária, obrigatoriamente, a participação de uma Instituição de 

Ensino Superior sediada no município em que será realizado o evento. Desta forma, 

o seminário ratifica sua importância, conquistando mais adeptos e pesquisadores, 

que compartilham do ideal de que todos os seres humanos que vivem nos espaços 

fronteiriços possam partilhar um convívio amistoso e qualificado, contribuindo para o 
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desenvolvimento do turismo nestas localidades por apresentarem um cenário 

diferenciado e uma complexa e diversificada teia cultural. 

 

Para realização do estudo em questão, utilizar-se-á como aporte 

metodológico técnicas e instrumentos da pesquisa qualitativa, na perspectiva de 

uma exploração bibliográfica com finalidade de análise das concepções e 

representações sociais acerca da hospitalidade segundo o Discurso do Sujeito 

Coletivo de Lefèvre e Lefévre (2003). Ressalta-se que este modelo de análise não 

objetiva a quantificação para fins estatísticos, contudo, permite a quantificação dos 

resultados para fins de análise de número de categorias temáticas e sub-temáticas 

que possam advir das leituras em profundidade de textos previamente selecionados 

na pesquisa. 

 

 

 

1.2 Problema de pesquisa e objetivos 

 

 

O estudo de um objeto quando proposto, baliza-se pelo desejo de desvendar 

aspectos inquietantes ao pesquisador. Desta forma, a constatação da inexistência 

de uma avaliação, compilação e sistematização das produções científicas 

desenvolvidas no FRONTUR, revelaram-se como aspectos propulsores das 

presentes considerações. O processo investigativo revelou, ainda, o não 

apontamento de considerações acerca dos profissionais responsáveis por tais 

estudos, suas instituições, cursos e concepções teóricas relativas à zona de 

fronteira, em especial, ao recorte alusivo a hospitalidade e suas relações construídas 

com o turismo.  

 

Ratifica-se que, a escolha de um estudo que referendasse tais pesquisas para 

fins de análise, justifica-se devido à participação direta da pesquisadora neste 

espaço de discussão e sua condição de docente do Curso de Turismo – UNIFRA, 

realizador do evento juntamente com o Ministério do Turismo. Neste sentido, em 

consonância às suas práticas e discussões disciplinares desenvolvidas em sala de 

aula, a pesquisadora optou por uma reflexão acerca do fenômeno turístico a partir 
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da perspectiva do encontro promovido em um recorte territorial diferenciado, a 

fronteira. 

 

Para tanto, apresentou-se uma questão problema compreendida como a 

compilação de demais apontamentos e dúvidas referentes à produção científica 

desenvolvida no Seminário entre 2008 e 2010. Apesar da primeira edição do evento 

ter sido promovida em 2004, tais análises restringir-se-ão aos trabalhos 

apresentados a partir de 2008, ano em que se configurou um espaço específico de 

discussões. Desta forma, estipulou-se a seguinte questão problema:  

 

Qual a produção do conhecimento do Seminário Internacional de 

Turismo de Fronteiras – FRONTUR, de 2008 a 2010, que apresenta 

preocupação acerca da temática hospitalidade praticada nas zonas de 

fronteiras? 

 

Outras importantes questões estabelecidas: 

 

1. Quais profissionais vêm participando dessa discussão acadêmica? Que 

instituições representam e quais suas preocupações acerca do tema? 

 

2. Quais produções se concentram na temática hospitalidade, exercida por meio 

da atividade turística, nas zonas de fronteiras? 

 

3. Quais as concepções e representações sociais que se sobressaem nos 

discursos destas produções?  

 

4. Quais os eixos epistemológicos e/ou teóricos e/ou paradigmáticos que são 

visíveis em função das concepções e representações defendidas pelos 

autores? 

 

A partir de tais questões, propôs-se como objetivo geral deste estudo 

analisar a produção do conhecimento, acerca da hospitalidade nas zonas de 

fronteiras, do Seminário Internacional de Turismo de Fronteira – FRONTUR de 2008 

a 2010. 
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Para que a análise fosse possível, foram pontuados objetivos específicos 

que contribuíram para a efetivação do referido objetivo geral, são eles:  

 

1. Identificar a totalidade da produção científica do FRONTUR [DE 

COMUNICAÇÕES ORAIS IMPRESSAS]; 

 

2. Verificar a instituição de origem dos trabalhos, tipo de produção, formação 

dos profissionais, temática, título da produção, autoria da mesma e a zona de 

fronteira em que se situam seus estudos; 

3. Sistematizar toda a produção do conhecimento do FRONTUR; 

 

4. Abstrair da seleção realizada, os estudos que trabalhem a temática da 

hospitalidade e suas relações nas zonas de fronteiras; 

 

5. Analisar as produções selecionadas segundo o método de análise do 

Discurso do Sujeito Coletivo considerando os discursos a partir de suas 

concepções e representações sociais, eixos epistemológicos, e/ou teóricos, 

e/ou paradigmáticos defendidos pelos autores; 

 

6. Elaborar uma proposta de banco de dados referente as produções científicas 

apresentadas no FRONTUR entre os anos de 2008 e 2010. 

 

  

1.3 Procedimentos metodológicos 

 

 

1.3.1 Organização metodológica do estudo realizado 

 

 

O presente estudo foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa por 

esta contemplar o entendimento da realidade por meio de sua complexidade e 

dinamismo, considerando a subjetividade dos fenômenos não apenas em sua 

extensão, mas especialmente através de sua intensidade (DEMO 2000). Visto a 
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abrangência conceptual de uma interpretação da realidade balizada pelo 

entendimento qualitativo e o complexo e variado suporte teórico que fundamentam 

as pesquisas deste cunho, a busca de uma definição concreta de acordo com 

Trivinõs (1987), se configura tarefa árdua. Por certo que a “ciência pronta já está 

obsoleta e por isso é falsa” (DEMO, idem, p. 11), sua dinâmica e permanente 

reconstrução evidencia-se da mesma forma na trajetória histórica de constituição do 

que hoje se entende por pesquisa qualitativa.   

 

Assim, a utilização de um conceito que denomine o que vem a ser uma 

pesquisa qualitativa será, neste estudo, preterida por uma referência de Richardson 

(1999), onde este menciona o universo de descoberta que um estudo pode alcançar 

quando tal enfoque é utilizado: 

 
Descrever a complexibilidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do 
comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1999, p. 80). 

 
 

TIPO DE PESQUISA 

Qualitativa 

Parte do pressuposto que a realidade é mais complexa do que o apresentado a 
primeira vista, ou seja, não deslindável na superfície onde esquemas explicativos 
não esgotam o real.Trabalha um nível da realidade que não pode ser 
quantificada, contemplando um universo de significações, motivos, crenças, 
valores e atitudes (espaço mais profundo das relações). 

Quadro 01: Quadro explicativo referente ao tipo de pesquisa.   
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Para que a pesquisa se tornasse exeqüível e congruente à abordagem 

anteriormente referendada, o cumprimento de procedimentos metodológicos que 

colaborassem para o encontro de resultados satisfatórios se fez necessário. Desta 

forma, a organização metodológica do estudo apresentado deu-se a partir da 

sistematização de etapas, facilitadoras no alcance do objetivo proposto.  

 

A primeira etapa da pesquisa caracterizou-se pela identificação da totalidade 

das produções científicas do Seminário Internacional de Turismo de Fronteira – 

FRONTUR no período de 2008 a 2010, viabilizada por meio dos anais do evento 
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disponibilizados à pesquisadora, em formato de CD, pela Comissão Pró-Frontur 

coordenada pelo Curso de Turismo do Centro Universitário Franciscano - UNIFRA. 

 

Em um segundo momento, a partir do material identificado, elaborou-se uma 

relação ordenada onde os trabalhos foram categorizados (Apêndice A) por: 

Instituição de origem, Tipo de produção (artigos, monografias, dissertações e teses), 

Formação dos profissionais1 (Curso de graduação ou programa de pós-graduação), 

Temática, Título da produção, Autoria da mesma e a Zona de fronteira que se situa o 

estudo. A listagem formulada culminou na sistematização da produção do 

conhecimento do FRONTUR (Apêndices E, F e G). 

 

A partir da terceira fase da pesquisa, foi possível, com o auxílio da material já 

compilado, selecionar as produções que possuíam preocupações acerca do tema 

hospitalidade e suas relações nas zonas de fronteira (Quadro 08), contemplando, 

assim, reflexões acerca das dinâmicas sociais do turismo desenvolvido neste 

território. Os procedimentos específicos empregados nesta etapa da pesquisa serão 

apontados nas análises dos Discursos do Sujeito Coletivo (DSC), apresentadas no 

terceiro capítulo do presente estudo. 

 

De posse deste material partiu-se para a etapa seguinte: leitura, fichamento 

bibliográfico e análise dos discursos do material em consonância com os objetivos 

propostos (Apêndice B). A análise do material selecionado caracterizou a quarta 

fase da pesquisa, momento em que se fez uso do método de análise do Discurso do 

Sujeito Coletivo. Assim, consideraram-se os discursos com suas concepções e 

representações sociais, eixos epistemológicos, e/ou teóricos, e/ou paradigmáticos 

defendidos pelos autores.  

 

Por fim, em um quinto momento elaborou-se a proposta de um banco de 

dados que contemplou a totalidade da produção científica do Seminário 

Internacional de Turismo de Fronteira – FRONTUR (Apêndices C e E). 

 

                                                 
1 Vale a ressalva de que a disponibilização da formação dos pesquisadores não constava na 
totalidade dos artigos, sendo necessária uma pesquisa complementar no site do CNPQ, a partir de 
sua Plataforma Lattes, com o intuito de obter informações acerca das titulações dos autores dos 
trabalhos pesquisados.   



21 

 

 
 
 
 
 

SISTEMATIZAÇÃO DAS ETAPAS DA PESQUISA  

ETAPAS PROCEDIMENTOS 

01 Identificar a produção 
científica do FRONTUR no 
período de 2008 a 2010. 

Por meio dos anais do evento disponibilizado em formato de 
CDs. 

02 Sistematizar as informações 
coletadas. 

Elaboração de uma relação ordenada que contemple:  
instituição de origem dos trabalhos, tipo de produção,  

formação dos profissionais, temática, título da produção,      
autoria da mesma e a Zona de fronteira que se situam. 

03 Selecionar as produções que 
possuíam preocupações acerca 

do tema hospitalidade 

A partir da produção científica do FRONTUR 
previamente identificada. 

04 Leitura, fichamento 
bibliográfico e análise do 

Discurso do Sujeito Coletivo 
(DSC) de Fernando Lefèvre. 

Categorização em: expressões-chave, idéias-centrais, 
ancoragem e construção do discurso. 

05 Elaborar a proposta de um 
banco de dados. 

A partir das produções científicas, categoriza-las apresentando: 
título, referências autorais, resumo e palavras-chave. 

Quadro 02: Sistematização das etapas da pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

1.3.1.1 Procedimento metodológico de análise dos dados 

 

 

 Na etapa de análise metodológica dos dados (Etapa 04 da pesquisa), 

referentes às produções científicas que possuíam preocupações acerca do tema 

hospitalidade, propôs-se a utilização da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, 

desenvolvida por Lefèvre e Lefèvre (2003). Não sendo o conhecer/discernir o 

pensamento de uma comunidade sobre um dado tema tarefa fácil, uma vez que se 

dá por meio da recuperação e/ou resgate dos pensamentos contidos nesta 
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consciência coletiva, os autores apresentam o DSC como uma solução perante as 

formas até então utilizadas para trabalhar a pesquisa acerca do pensamento 

coletivo2. Assim, no momento em que a discursividade é considerada de forma 

imperiosa pela técnica e preservada em todos os momentos da pesquisa, esta se 

evidencia, em especial, na natureza dos dados qualitativos a serem trabalhados. 

Desta forma, ressalta-se a utilização, para fins deste estudo, de textos impressos, 

tornando necessária uma adaptação desta metodologia, uma vez que normalmente 

os procedimentos desta técnica de análise se dão a partir de entrevistas abertas 

com sujeitos ou atores sociais, que neste estudo estiveram representados por suas 

produções científicas. 

 

O método proposto configura-se a partir de quatro figuras metodológicas que, 

quando satisfeitas, permitem a construção do DSC. Tais passos seqüenciais são 

apresentados a seguir com suas respectivas descrições (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2003, p. 17 – 18): 

 

a) Expressões-chave (ECH) 

São pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, que devem ser 

sublinhadas, iluminadas, coloridas pelo pesquisador, e que revelam a essência do 

depoimento ou, mais precisamente, do conteúdo discursivo dos segmentos em que 

se divide o depoimento (que, em geral, correspondem às questões de pesquisa); 

 

b) Idéias centrais (IC) 

É um nome ou expressão lingüística que revela e descreve, da maneira mais 

sintética, precisa e fidedigna possível, o sentido de cada um dos discursos 

analisados e de cada conjunto homogêneo de ECH, que vai dar nascimento, 

posteriormente, ao DSC. Caracterizando-se, desta forma, como um procedimento 

descritivo e não interpretativo dos depoimentos. 

 

 

                                                 
2 Conforme Lefèvre e Lefèvre, as soluções até então propostas muitas vezes desconsideram a 
discursividade do discurso, reduzem seu conteúdo ao propor poucas categorias de análise e limitam 
a generalização dos discursos individuais ao modo teórico, o que, segundo os autores, “equivale a 
recusar a possibilidade de o pensamento coletivo se expressar empírica e diretamente como um 
discurso da realidade” (2003, p. 11).  
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c) Ancoragem (AC) 

É a manifestação lingüística explícita de uma dada teoria, ou ideologia, ou crença 

que o autor do discurso professa e que, na qualidade de afirmação genérica, está 

sendo usada pelo enunciador para “enquadrar” uma situação específica; 

 

d) Discurso do sujeito coletivo (DSC) 

É um discurso-síntese redigido em primeira pessoa do singular e composto pela 

ECH e/ou IC e/ou AC, ou todas elas em coletivo, conforme a criatividade do 

pesquisador durante a sua análise. 

 

Satisfazendo as etapas sugeridas pelo método, sequencialmente foram 

realizadas as identificações de: expressões-chaves (ECH), por meio das quais é 

possível apontar o que de característico o trecho literal indicava (seção/segmento do 

discurso); idéias centrais (IC), breve descrição do sentido deste discurso, o que 

colaborará para individualizá-lo (frase ou oração) e ancoragens, manifestações do 

que o autor acredita independente de qualquer aplicação, se encontrada. Ambas, 

idéia central e ancoragem foram identificadas a partir das expressões-chave. Vale 

ressaltar, ainda, que segundo os autores, as ECH e ICs não devem ser 

consideradas individualmente, mas sim em uma inter-relação dialogal, por meio da 

identificação, nomeação e distinção dos posicionamentos. 

 

Por fim deu-se a construção dos Discursos do Sujeito Coletivo sendo 

necessário, para tanto, “discursivar ou seqüenciar as expressões-chaves 

obedecendo a uma esquematização clássica do tipo: começo, meio e fim ou do mais 

geral para o menos geral e mais particular” (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2003, p. 55). 

Para que se tornassem coerentes, os diferentes parágrafos ou partes dos discursos 

foram conectados por conetivos que dessem idéia de coesão, bem como foram 

colocados à parte particularismos e repetição de idéias.  

 

Assim sendo, por meio da escolha de tal metodologia pretendeu-se 

contemplar as particularidades dos diferentes discursos com o intuito de obter um 

discurso coletivo que proviesse de uma compilação de diversas perspectivas acerca 



24 

 

da mesma temática, resultando em um somatório de representações dos 

pensamentos, significativo universo da subjetividade.   

Contudo, objetivando a adjetivação de tais pressupostos, percebeu-se a 

necessidade da utilização de referenciais acerca da temática das Representações 

Sociais (RPS). Assim, na formulação das análises do estudo proposto, foram 

utilizados apontamentos em especial de Denise Jodelet (2001), associando-os a 

demais produções diretamente relacionadas a tal temática, bem como às matérias 

referidas nos objetivos desta pesquisa [hospitalidade e território de fronteira]. 

Segundo a autora, as Representações Sociais se manifestam por meio dos 

discursos comuns de um determinado grupo acerca de uma temática específica, 

onde a explicação de fatos e/ou fenômenos corriqueiros desta coletividade resulta 

da formulação de um juízo comum de seus partícipes.  

 

Infere-se, desta forma, que os DSCs resultantes dos textos ou ‘falas’ escritas 

dos informantes [autores], constatadas a partir de suas produções científicas, são as 

representações sociais concebidas pelos pesquisadores do FRONTUR. Assim, a 

análise do presente estudo centrou-se em tais representações de modo a 

compreender melhor os debates proferidos nos últimos anos no Seminário. 

Pretende-se assim, colaborar para o entendimento da prática do turismo realizado 

nas fronteiras do Brasil com demais países interessados nesta discussão.  

 

 

1.3.1.2 Protocolo para sistematização e elaboração de uma proposta de um 

banco de dados 

 

 

Visto a inexistência da compilação sistematizada dos registros acerca da 

produção científica do Seminário Internacional de Turismo de Fronteira – FRONTUR, 

elaborou-se uma proposta de formulação de um banco de dados3 (Apêndices C e 

D) dos trabalhos apresentados entre 2008 e 2010 no evento. Período este 

                                                 
3  Sendo um banco de dados, um conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma 
comunidade de usuários, este se diferencia de um Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD), 
no momento em que este objetiva facilitar a programação de aplicações de banco de dados (BD), 
sendo inter-relacionados em uma coleção de programas para prover o acesso a estas informações 
(HEUSER, 1998). 
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estipulado visto que as discussões acadêmicas realizadas por meio de 

apresentações de artigos científicos acerca do tema em pauta realizaram-se a partir 

do quarto ano de início do Seminário, período em que o crescimento e 

amadurecimento da proposta culminaram na realização de estudos temáticos 

dinamizados em Grupos de Trabalhos (GTs). 

 

Desta forma, para que a execução da quinta etapa de pesquisa fosse 

possível, um ordenamento metodológico fez-se necessário objetivando o encontro 

de resultados satisfatórios. Assim, a organização do estudo deu-se a partir do 

cumprimento de quatro passos (Quadro 03), facilitadores no alcance do objetivo 

proposto, o qual previa a compilação de informações específicas para a elaboração 

de um banco de dados, contemplando: título do artigo, referências, palavras-chave e 

resumo dos mesmos. 

 

A partir da relação ordenada dos trabalhos identificados (etapa 02 da 

pesquisa), o que culminou na categorização dos mesmos de acordo com o apêndice 

A, abstraiu-se desta sistematização, dados já disponíveis, tais como: título dos 

artigos e referências autorais dos mesmos, configurando-se assim o passo um (01) 

da quinta etapa da pesquisa.  

 

Perfazendo um total de setenta (70) trabalhos, estes foram individualmente 

consultados, sendo salvos dos mesmos suas palavras-chave e resumos (Passo 02). 

Entretanto, a disponibilização de tais aspectos não foi encontrada na totalidade dos 

artigos, onde, dez (10) não possuíam palavras-chave e um (01) não disponibilizava o 

tópico resumo. 

 

Por entender que tais aspectos, acima referendados, não são suficientes para 

a realização de consultas e pesquisas mais aprofundadas por parte de 

pesquisadores interessados no tema fronteira, viu-se a necessidade da 

disponibilização do artigo em sua íntegra (Passo 03). Assim, por meio da utilização 

da ferramenta hiperlink, acessada a partir do título da produção, é possível a 

visualização do trabalho em sua totalidade.  
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Por fim, o quarto passo configurou-se por meio do ordenamento dos 

trabalhos por ano e GTs, o que vem a facilitar a busca por temas específicos 

correlacionados as dinâmicas de fronteira. Assim, nestes três anos de produção 

científica do FRONTUR, foi identificada a distribuição dos trabalhos em doze (12) 

Grupos de Trabalhos: quatro (04) em 2008, cinco (05) em 2009 e três em 2010, 

perfazendo as seguintes temáticas:  

 

• 2008: turismo rural - políticas e espaço - turismo e cultura - gestão e turismo; 

• 2009: turismo rural e sustentabilidade - políticas públicas e turismo - turismo e 

cultura - gestão em turismo - relações transnacionais e turismo; 

• 2010: turismo e meio ambiente - mercados turísticos e cooperação 

internacional - turismo, cultura e hospitalidade. 

 

A funcionalidade e importância do cumprimento da quinta etapa do estudo 

proposto desvelam-se na utilização desta ferramenta (Apêndice D), como fonte de 

investigação para pesquisadores que se detêm nas questões relacionadas às 

dinâmicas sociais, econômicas e culturais estabelecidas nas regiões de fronteira. Tal 

proposta também pode ser vislumbrada como fonte de aprimoramento das ações 

referentes ao Seminário Internacional de Turismo de Fronteira - FRONTUR, em 

especial ao Observatório de Turismo de Fronteira (OTF), o qual prevê em seu Termo 

de Constituição (Anexo A), a organização da produção científica4 e disponibilização 

das mesmas, como dois de seus objetivos específicos. Sendo assim, a 

apresentação do material elaborado a partir deste estudo à Coordenação do 

Observatório de Turismo de Fronteira (Comissão Pró-Frontur), configura-se como 

ação primeira da pesquisadora, podendo esta, por meio do aprimoramento da 

ferramenta de pesquisa, propor a elaboração de um Sistema de Banco de Dados, 

maximizando o alcance das produções científicas do Seminário. 

 

 

 
                                                 
4 Vale a ressalva de que a produção científica, referida no Termo de Constituição do Observatório de 
Turismo de Fronteira (OTF), não se restringe aos trabalhos apresentados nas sete edições do evento, 
contemplando ainda pesquisas as quais os professores e acadêmicos pesquisadores estão 
engajados através de grupos de pesquisas de suas Universidades de origem. Desta forma, entende-
se que a sistematização dos trabalhos apresentados no Seminário, proposto no presente estudo, 
pode incrementar o Banco de Dados do OTF, até então não elaborado. 
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PASSOS DA QUINTA ETAPA DA PESQUISA  

PASSOS PROCEDIMENTOS 

01 Identificar o título e 
referências autorais dos artigos 
referentes às sete edições do 

FRONTUR. 

Por meio da relação ordenada dos trabalhos identificados  
(etapa 2 da pesquisa). 

02 Identificar as palavras-chave 
e resumo dos artigos referentes 
às sete edições do FRONTUR. 

Perfazendo um total de 70 trabalhos, estes foram 
individualmente consultados. 

03 Disponibilizar os artigos na 
íntegra. 

 Por meio da utilização da ferramenta hiperlink, acessada a partir 
do título da produção. 

04 Ordenar os trabalhos por ano 
e Grupos de Trabalho (GTs). 

Por meio da relação ordenada dos trabalhos identificados       
(etapa 2 da pesquisa). 

Quadro 03: Passos quinta etapa da pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Hospitalidade 

 

 

2.1.1 Estudos e vieses teóricos 

 

 

      No momento em que uma análise situacional é pretendida, esta deve 

subsidiar-se de apontamentos que, por certo, influenciaram e colaboraram na 

formação de uma reflexão prévia do objeto. O estudo da hospitalidade, não distante 

de tal perspectiva, é compreendido atualmente por meio de diferentes abordagens 

que resultam em entendimentos dessemelhantes, entretanto complementares. Para 

que considerações teóricas acerca do tema sejam possíveis, a interpretação de tais 

aspectos díspares se torna imperiosa, onde os mesmos colaboram na tentativa de 

sistematização de um quadro epistemológico reflexivo. Assim, visto a diversidade de 

entendimentos admissíveis à hospitalidade quando relacionada aos conhecimentos 

específicos das diversas ciências, restringirem-la a compreensões limitadas que 

desconsideram seu pluralismo compromete o desenvolvimento de sua análise, 

aspecto este, que adjetiva o árduo exercício em defini-la.  

 

Todavia alguns aspectos teóricos balizadores são estabelecidos, dos quais se 

destaca a compreensão do estudo da hospitalidade a partir de dois vieses que 

contemplam sua diversidade de entendimentos: a escola americana e a escola 

francesa. Caracterizando o significado da hospitalidade a partir da cultura anglo-

saxônica, a abordagem americana refere-se, em especial, aos aspectos comerciais 

da atividade analisando sua aplicabilidade por meio das relações estabelecidas nos 

meios de hospedagem, restauração e eventos. Exprimindo a complexidade do 

entendimento do objeto em questão, a escola francesa subsidia-se do pensamento 

político e social grego e latino, (também adotado pela vertente italiana), perfazendo 
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os campos de estudo da ontologia, sociologia e antropologia (GRINOVER, 2007), 

por meio dos quais a problematização do tema permite sua ressignificação.  

 

O estudo da hospitalidade sob a perspectiva anglo-saxônica encontra na 

vertente comercial seu principal eixo de análise. Entretanto, considerações que 

abarcam as dimensões domésticas e públicas do tema são ponderadas por seus 

estudiosos em análises recentes (CAMARGO, 2003). Contudo, a tais reflexões 

soma-se o entendimento da hospitalidade a partir do encontro, reconforto e o afeto, 

aspectos referendados nos estudos do filósofo Jacques Derrida e o antropólogo 

Alain Montadon, precursores da abordagem estabelecida pela escola francesa.  

  

Assim, este objeto multifacetado corriqueiramente interpretado por meio de 

apontamentos referentes ao campo da hospedagem (atualmente considerado 

apenas um de seus domínios), maximizou-se. A comunhão de abordagens 

provenientes de diversas ciências, que o interpretam a partir do prisma teórico de 

suas respectivas disciplinas, permite a compreensão deste campo do saber de 

forma mais abrangente. Tal aspecto adjetiva-se quando associado ao fenômeno 

turístico, visto que a hospitalidade neste momento evidenciada por meio de distintos 

cenários interdisciplinares soma-se a complexa inter-relação humana que esta 

atividade promove. Ponderação esta que encontra complementaridade em Dencker:  

 

(...) [embora] o conhecimento da hospitalidade seja anterior ao do 
turismo neste milênio ambos despontam como campos científicos 
emergentes, de caráter interdisciplinar, englobando múltiplas 
dimensões e resultando em uma totalidade cuja complexibilidade 
torna limitados os métodos de abordagem reducionistas (DENCKER, 
2003, p. 97). 

 
 

A incipiência do estudo da hospitalidade [assim como o próprio turismo 

enquanto área de estudo acadêmico], retratada em tal assertiva, desvela uma 

lacuna comum aos dois campos teóricos: a fragilidade de um debate epistemológico 

acerca de ambas as temáticas, exercício este contributivo para a construção de um 

corpo teórico próprio. Ao aditar a tal ponderação o aspecto interdisciplinar inerente 

aos temas em quentão, o emprego de entendimentos provenientes de outras áreas 

do conhecimento se torna expressivo, visto que por meio destes tais atividades 
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constroem-se conceitual e filosoficamente5. Assim, este conjunto plural reflexivo se 

faz necessário para que explicações acerca da atuação dos profissionais das áreas 

em questão, suas necessidades e preocupações sejam deslindados.  

 

Contudo, o estudo da hospitalidade, atualmente, não se restringe em desvelar 

problemas ou perspectivas teóricas originais a partir de sua relação com demais 

ciências, mas apresenta-se, também, como uma forma reinterpretativa de antigas 

questões por meio de uma nova abordagem co-relacional. Neste sentido o objeto de 

estudo pode ser compreendido a partir de cinco recortes: na perspectiva do turismo, 

comunicação, urbanismo, nutrição, meio ambiente e do lazer (CAMARGO, 

2003). 

 

Apesar de todos remeterem-se a atividade turística, estes se destacam por 

agregarem novas perspectivas de análise associando a hospitalidade aos produtos e 

serviços ofertados pelo turismo, avançando as discussões ao considerá-los a partir 

das seguintes reflexões:  

 

a) Como o processo de comunicação se desenvolve para que o turismo 

ocorra; que modelos de conduta uma dada comunidade assume para 

comunicar o que deseja ofertar; qual o modo de comunicação que irá 

estabelecer com as pessoas [moradores e visitantes] nesse processo; 

 

b) Como a localidade irá se preparar, que infra - estrutura urbana 

ofertará como parte dos serviços e produtos que garantam bem estar, 

segurança e conforto a atividade; 

 
c) Como os serviços de nutrição poderão estabelecer bases de 

segurança alimentar com princípios internacionais de controle e 

                                                 
5 Tal aspecto pode ser evidenciado, por exemplo, no exercício reflexivo acerca do turismo sob a 
perspectiva européia e latina. A primeira, onde a atividade tem por base a economia e a constituição 
de seu escopo é resultado das transformações ocorridas no mundo pós – revolução industrial difere-
se da segunda, que, não se detém apenas aos ganhos da atividade, mas pondera suas limitações e 
fragilidades, em especial nas questões envolvendo as relações entre visitantes e autóctones 
(BANDUCCI; BARRETTO, 2006), com reflexo direto na hospitalidade e seus domínios. 
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supervisão da produção primária a oferta de serviços e produtos em 

espaços de restauração; 

 
d) Como o meio ambiente natural e edificado será planejado, preservado 

e recuperado, se necessário, a fim de garantir aos moradores e 

visitantes ambientes seguros, limpos, contemplativos ou de trabalho, 

adequados ao contexto sócio espacial a que se destina; 

 
e) E, finalmente, como o lazer será planejado beneficiando, 

primeiramente, os moradores das localidades turísticas e servindo, 

concomitantemente, aos que visitam aquele espaço por tempo 

suficiente para usufruir de praças, teatros, cinemas, pinacotecas, 

museus, clubes e outros aparelhos de ócio, recreação e diversão. 

 
De acordo com Camargo (2003), o “pensar” a hospitalidade pode ser 

compreendido, ainda, sob a ótica de dois eixos norteadores: tempo e espaço. Para 

melhor delimitá-los o autor propõe, citando Bueno, “um quadro analítico operacional 

estabelecendo os campos/domínios da hospitalidade doméstica, pública e comercial, 

definindo, para cada uma dessas instâncias, a função de recepcionar, hospedar, 

alimentar e entreter” (CAMARGO, 2003, p. 4). Por meio da sistematização de ambos 

os eixos o autor cria dezesseis campos teóricos (Quadro 04), os quais vêm ao 

encontro da tentativa de esclarecimentos acerca da hospitalidade e suas dimensões, 

adjetivando a discussão.  

 

Categoria Recepcionar Hospedar Alimentar Entreter 

Doméstica6 

Receber pessoas      
em casa, de forma 

intencional ou 
casual. 

Fornecer pouso e 
abrigo em casa 

para as pessoas. 

Receber em casa 
para refeições e 

banquetes. 

Receber para 
recepções e 

festas. 

Pública 

A recepção em 
espaços e órgãos 
públicos de livre 

acesso. 

A hospedagem 
proporcionada 

pela cidade e pelo 
país. 

A gastronomia 
local. 

Espaços públicos 
de lazer e eventos. 

                                                 
6 A nomenclatura de tais domínios difere-se entre os autores, podendo ser referendada como 
Hospitalidade Doméstica ou Privada e Pública ao Social.   
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Comercial 
Os serviços 

profissionais de 
recepção. 

Hotéis, hospitais, 
casas de saúde, 

presídios. 
A restauração. 

Eventos, 
espetáculos, 

espaços privativos 
de lazer. 

Virtual 

A net-etiqueta do 
enviar e receber 
mensagens por 

meios eletrônicos. 

Sites e 
hospedeiros de 

sites. 

A gastronomia 
eletrônica. 

Jogos e 
entretenimento. 

     Quadro 04 - Os tempos / espaços da hospitalidade humana  
     Fonte: Camargo (2003, p. 19)  

A importância de compreender a temática em questão por um prisma que 

evidencie sua multiplicidade e dinamismo acima apresentados, é também 

considerada nas discussões de Lashley (2004). Apesar de em um primeiro momento 

seus estudos apresentarem a hospitalidade a partir de referências minimalistas, ao 

considerá-la uma oferta de alimentos, bebidas e acomodações, o autor pondera a 

necessidade de uma compreensão mais extensa do objeto por meio de três 

importantes apontamentos.  

 

O primeiro referenda a importância de um acolhimento que reflita o 

contentamento do anfitrião em receber o diferente, despindo - se, em um primeiro 

momento, de objetivos comerciais que envolvem tal ato, os quais devem ser 

considerados em um momento subseqüente. Neste sentido o autor ratifica o 

processo relacional estabelecido no ato de receber, evidenciado no encontro entre o 

anfitrião e o hóspede, como objeto seminal da hospitalidade e, portanto, merecedor 

de especial atenção. A razão segunda que confere a necessidade de um 

entendimento menos estreito relativo ao tema em questão, é constatada por meio do 

surgimento de um novo campo de exploração comercial desta atividade que 

evidencia-se no exercício da hospitalidade a partir de seu domínio social, o qual 

oportuniza a prática da hospedagem em ambientes privados. Por fim o terceiro 

apontamento advém do segundo e refere-se à diversificação e maximização das 

expressões de hospitalidade no cenário atual. Neste aspecto Lashley afirma:  

 
Há a necessidade de uma definição ampla, que permita a análise 
das atividades relacionadas com a hospitalidade nos domínios 
social, privado e comercial. Colocando de modo simples, que cada 
domínio representa um aspecto da oferta de hospitalidade, que é 
tanto independente quanto sobreposto (LASHLEY, 2004, p. 5).  
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Entretanto, apesar da utilização de uma nomenclatura diferenciada por parte 

do autor ao referir-se a hospitalidade, analisando-a sob a perspectiva de seus 

domínios social, privado e comercial, infere-se que o mesmo não privilegia, de forma 

contundente, o pluralismo do referido campo de estudo, mesmo que em alguns 

momentos pontue a importância de um tratamento amigável ao recém chegado. Sua 

perspectiva de análise acerca do domínio social da hospitalidade, por exemplo, 

restringe-se a considerações acerca da necessidade de se ponderar os aspectos 

sociais do cenário em que a hospitalidade se manifesta, ou seja, o impacto destes 

sobre a produção e o consumo de alimentos, bebidas e acomodações. Tal 

entendimento evidencia-se, da mesma forma, em suas reflexões acerca da 

hospitalidade em seu domínio privado, onde os impactos analisados referem-se 

apenas aos aspectos econômicos. Já a oferta hospitaleira sob a perspectiva de seu 

domínio comercial é compreendida pelo autor como uma atividade econômica, 

abarcando as atividades dos setores privados e públicos, diferentemente de 

Camargo (2003), que diferencia de forma contundente tais categorias.  

 

Aos entendimentos de Lashley (2004), somam-se ponderações de Wada 

(2003), a qual, a partir da utilização do quadro esquemático do autor inglês, 

apresenta suas considerações acerca da hospitalidade referendando-a por meio de 

seus domínios social, comercial e privado. A partir da reflexão da real existência de 

uma vertente comercial da hospitalidade, a autora referenda a utilização do vocábulo 

inglês hospitality, o qual é empregado na definição de hospitalidade e hotelaria 

concomitantemente. Tal inferência, utilizada como fundamento da discussão, 

justifica, segundo a autora, os corriqueiros desalinhamentos conceptuais que 

perfazem os discursos acerca do contexto comercial da atividade. Entretanto, a 

percepção de conceitos dicotômicos entre “Lodging industry” (Indústria da 

hospedagem) e “Hospitality industry” (Indústria da hospitalidade), pode ser 

evidenciada por parte de algumas empresas ratificando o entendimento de muitos 

acerca da sutil dessemelhança entre tais atividades (WADA, 2004). Por trata-se de 

um objeto de estudo possuidor de múltiplas faces, as quais de interligam 

sistematicamente, não se desconsidera aqui a pertença de uma atividade à outra 

(hospitalidade e hospedagem), discussão esta que resultaria em uma perspectiva 

analítica diferenciada, afastando-se da proposta do presente estudo. 
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Não se distanciando de análises acerca do domínio comercial da 

hospitalidade e o pertencimento das dinâmicas da hospedagem a tal categoria, 

Lynch e MacWhannell (2004), apresentam uma perspectiva diferenciada ao aditar a 

tais ponderações a importância do entendimento do conceito de lar, o que em uma 

primeira análise resultaria na adjetivação do debate. Visto que a compreensão da 

hospitalidade é predominantemente analisada pelos autores sob a perspectiva 

comercial/econômica, tal preocupação justifica-se na possibilidade da oferta de 

hospedagens em casas particulares, o que definiria a hospitalidade doméstica. 

Assim, entende-se que ao sugerir o debate do conceito de lar como de grande 

importância para o estudo da hospitalidade, os autores ratificam, na verdade, sua 

importante relação com a atividade hoteleira. Inferência esta advinda da afirmativa a 

seguir: “na realidade, o importante é o significado simbólico do lar, o que o lar 

representa, o que evoca, mais do que sua aparência externa” (LYNCH E 

MACWHAMMELL in LASHLEY, 2004, p. 149), visto que os autores o reconhecem 

“como um cenário significativo que, direta e indiretamente, afeta a oferta da 

hospitalidade comercializada” (LYNCH E MACWHAMMELL in LASHLEY iden, p. 

165).  

 

A compilação conceptual advindas das reflexões dos autores referendados 

possibilita a inferência do predomínio de uma abordagem teórica anglo-saxônica. O 

entendimento da hospitalidade a partir de uma perspectiva comercial, evidenciada 

em tais apontamentos, colabora para a compreensão deste complexo campo de 

estudo, mesmo que de maneira parcial. Contudo, o todo, composto de partes, 

apenas é entendível por meio de suas especificidades seccionais, ao quais 

evidenciam da mesma forma características do geral.  

 

Entretanto, visto os variados vieses analíticos possíveis, reduzir a reflexão do 

tema proposto a tais discussões restringiria a possibilidade da compreensão do 

mesmo por meio de enfoques diversos. Desta forma, entende-se de inexorável 

importância a realização de um exercício reflexivo acerca dos aspectos subjetivos da 

hospitalidade advindos de outras áreas do conhecimento, adjetivando assim a 

análise pretendida.   
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2.1 .2 Considerações filosóficas 

 

 

A inquietude, inerente ao ser, encontra no ato da busca sua ação reflexiva. O 

imutável sentimento de descontentamento, refém da sugestionabilidade do homem a 

partir de seus desejos, evidencia-se em suas práticas e questionamentos. O mundo, 

assim como a totalidade dos aspectos que o envolvem, reveste-se de inegáveis 

sigilos impenetráveis a razão humana. A busca de explicações que colaborassem 

para compreensão deste todo complexo, até o século XVII vislumbrado pela 

perspectiva da filosofia e da ciência, altera-se com o desenvolvimento do método 

científico. Objetivando a busca de leis reguladoras para um controle da sociedade, a 

compreensão do mundo a partir da noção de indivíduos racionais, evidenciada em 

meados do século XVIII, afastou-se de argumentações filosóficas resultando no 

redirecionamento das discussões referentes a seu funcionamento (DENCKER, 

2003). 

 

Tal alteração de perspectiva, onde a visão racional acerca do entendimento 

societal tornou-se imperativa, viabilizou um “grande desenvolvimento da ciência com 

base na aplicação do método científico, gerando um processo tecnológico sem 

precedentes” (DENCKER, idem, p. 94). Contudo, os realinhamentos estabelecidos, 

provenientes das novas concepções admitidas, resultaram no desencadeamento de 

problemas sociais e desigualdades oriundas do arranjo não eqüitativo dos benefícios 

advindos desta nova maneira de compreender a vida em sociedade. Este 

descompasso, denominado crise da racionalidade, questionou, por meio de seus 

pesquisadores, “a capacidade da ciência positiva de gerar respostas aos problemas 

humanos” (idem), uma vez que a partir da evolução do método científico e no 

surgimento das muitas especialidades se desencadeia também a fragmentação do 

conhecimento (CAPRA, 1983).  

 

Este aspecto implicou em uma compreensão compartimentada do saber, 

afastando-se das perspectivas ética e filosófica, dificultando o entendimento da vida 

mundana a partir de uma visão holística. Assim, “a divisão do conhecimento em 

múltiplas disciplinas, empenhadas em desvendar partes do conhecimento para 

depois proceder à reunião do todo, repercutiu nas estruturas de ensino e na 



36 

 

sociedade como um todo, levando a uma excessiva especialização” (DENCKER, 

ibidem, p. 94).  

 

O estudo da hospitalidade, sensível a tal realidade, fragiliza-se no momento 

em que se distancia de suas concepções, visto que tais fragmentações passam a 

desconsiderar aspectos relativos à suas reflexões humanísticas e holísticas por 

fugirem estas do racional e, portanto do comercial (BOFF, 2005). Principia-se, desta 

forma, uma deformidade conceitual, onde a hospitalidade passa a ser compreendida 

como sinônimo de meios de hospedagem, aspecto este embuído de conotação 

comercial. Assim, a racionalidade e a valoração econômica como foco principal de 

tal segmento [uma das especialidades emergentes da fragmentação dos estudos do 

turismo], não prioriza reflexões subjetivas acerca das necessidades humanas, 

afastando-se das discussões epistemológicas evidenciadas nos estudos da 

hospitalidade.  

 

Contudo, apontamentos pertencentes ou relativos ao sujeito, percebidos em 

proposições sob a perspectiva de áreas como a antropologia, filosofia, geografia e 

demais ciências humanas e sociais (BANDUCCI; BARRETTO, 2006), permitem 

variados e enriquecedores enfoques e abordagens com distintos paradigmas, os 

quais contribuem para um entendimento de caráter social deste campo. Assim, por 

meio de uma reflexão acerca da hospitalidade a partir da perspectiva de campos 

teóricos diversos, os quais adjetivam e relativisam o objeto, ratifica-se sua 

complexibilidade e estreita relação com a atividade turística, na medida em que esta 

se efetiva a partir das relações humanas, ou seja, do encontro.  

 

Por meio de reflexões concernentes aos campos da metafísica e da ontologia 

que, como partes da filosofia tratam da essência do mundo e da natureza do ser 

respectivamente, é possível debater o tema considerando suas especificidades. 

Para tanto, ao valer-se das considerações de Dufourmantelle e Derrida (2003), ao 

expressarem a sensação de estranhamento no encontro entre dois desconhecidos, 

um diferente viés de entendimento acerca da hospitalidade é oportunizado: 

 
Quando entramos em um lugar desconhecido, a emoção sentida é 
quase sempre a de uma indefinível inquietude. Depois começa o 
lento trabalho de familiarização com o desconhecido, e pouco a 
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pouco o mal-estar se interrompe (DUFOURMANTELLE; DERRIDA, 
2003, p. 28). 

 
O que seria este lugar desconhecido senão o que encontramos ao transpor a 

soleira da porta7 onde entramos em contato com o novo, o diferente descrito pelos 

autores? Este ato de romper com o previsível desprovido de qualquer melindre, 

permitindo-se aproximar do outro se materializa em um passo. Tal território onde 

este ato de prosseguir se efetiva, configura-se como de fronteira, em que dois 

diferentes mundos se encontram e desta forma se confrontam (DERRIDA, 2003). 

Momento em que o sentimento de aceitação deve estar latente, para que os que se 

encontram se permitam conhecer. Este ato, segundo o autor, de intrusão, viabiliza o 

delinear dos primeiros traços de uma geografia da proximidade, pois, “para construir 

o espaço de uma casa habitável e um lar é preciso também uma abertura, uma porta 

e janelas, é preciso dar passagem ao estrangeiro. Não existe casa ou interioridade 

sem porta e sem janelas” (DERRIDA, 2003, p. 55). No sentido de 

complementaridade Derrida ainda acrescenta: “o hóspede torna-se um sujeito hostil 

de quem me arrisco a ser refém8” (idem, p. 49).  

 

Neste espaço limítrofe, onde o conjunto de diversas sensações e 

entendimentos converge-se, o autor define, muitas vezes, como hostipitalidade, a 

hospitalidade e hostilidade em um mesmo momento causando um sentimento de 

medo e abertura ao novo concomitantemente. Novo este que se materializa na 

figura do estrangeiro, questão que também perfaz os estudos do autor somando-se 

a discussão da quase imperceptível diferença deste com o outro absoluto. Neste 

sentido Dufourmantelle e Derrida (2003) expressam que: 

 

 (...) uma das sutis diferenças, às vezes imperceptíveis entre o 
estrangeiro e o outro absoluto, é que este último pode não ter nome 
e nome de família; a hospitalidade absoluta ou incondicional que eu 
gostaria de oferecer a ele supõe uma ruptura com a hospitalidade 

                                                 
7
 O entendimento dos aspectos binários (interior – exterior; o eu – e o outro) que Derrida expressa de 

forma indireta, tem suas raízes na influência de Nietzsche em seus estudos por ter sido este “o 
primeiro a demonstrar como as oposições metafísicas entre bem e mal, presente e ausente, alto e 
baixo, interior e exterior é que regem e orientam o conceito filosófico de verdade” (NASCIMENTO in 
DERRIDA (2001, p. 01).  
8
 Ao expressar o entendimento de Lévina sobre tal afirmativa, Derrida afirma: “O refém é, sobretudo 

alguém cuja unicidade sofre a possibilidade de uma substituição. Ele sofre esta substituição, ele é aí 
sujeito assujeitado, sujeito submetido no próprio momento em que ele se apresenta na 
responsabilidade pelos outros” (DERRIDA, 2008, p. 73). 
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condicional, com o direito ou pacto de hospitalidade. 
(DUFOURMANTELLE; DERRIDA, 2003, p. 23).  

 

Subsidiando-se de tal assertiva faz-se necessário uma reflexão acerca do 

pacto de hospitalidade, materializado por meio do direito, que vem de encontro à 

hospitalidade incondicional9 proposta pelos autores e em particular por Derrida, 

momento em que se rompe com a obrigatoriedade de se cumprir com a 

reciprocidade.  

 

Em outros termos, a hospitalidade absoluta exige que eu abra minha 
casa e não apenas ofereça ao estrangeiro (provido de um nome de 
família, de um estatuto social de estrangeiro, etc.), ao outro 
absoluto, desconhecido, anônimo, que eu lhe ceda lugar, que eu o 
deixe vir, que o deixe chegar, e ter um lugar no lugar que ofereço a 
ele, sem exigir reciprocidade (a entrada em um pacto), nem mesmo 
seu nome (DUFOURMANTELLE; DERRIDA, 2003, p. 23).  
 

 Neste sentido, percebe-se que na hospitalidade incondicional se encontra 

explícito o entendimento de receber e acolher10 o outro com suas inúmeras 

diferenças, as quais possibilitam o aprendizado a partir do contato com o 

desconhecido (DUFOURMATELLE; DERRIDA, 2003), além de reconhecer o homem 

como “animal social” por natureza (AVENA, 2006), impossibilitando-o suportar o 

isolamento, que lhe é desequilibrante. Soma-se a esta percepção, o entendimento 

da reciprocidade como um pacto, momento em que a hospitalidade deixa de ser 

incondicional para assumir às vezes do condicional, submetendo-se a uma resposta, 

um retorno comportamental do outro. Assim, se não há a exigência do ato recíproco, 

não existe o pacto, portanto a hospitalidade condicionada a um comportamento 

dissipa-se no ato de receber o desconhecido, o anônimo desprovido de pré-

conceitos, rompendo com a hospitalidade de direito.  

 

                                                 
9 Na construção do pensamento de Jacques Derrida, Levinas e Freud tiveram, também, grande 
influência. O primeiro no que se refere à alteridade e o entendimento do eu a partir do outro, e o 
segundo por meio da lógica do inconsciente a partir da qual Derrida vem a pensar a amizade e 
hospitalidade incondicional.  
10 Biagio Avena propõe uma discussão acerca da diferenciação entre hospitalidade e acolhimento. 
Neste sentido, o autor entende o acolhimento como um universo maior, que contém o conceito de 
hospitalidade. Em concordância com Gouirrand, citado em sua obra, Avena acrescenta, além do 
conceito de acolhimento, outros elementos tais como o de reconhecimento e cuidado, elementos 
esses que a nosso ver tem uma relação intrínseca com a atividade turística e sua gama de setores e 
serviços (AVENA, 2006). 
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A problemática do estrangeiro, desprovida aqui de conotação negativa, 

encontra-se, também, nos estudos de Immanuel Kant. Este filósofo alemão, 

contestado muitas vezes nas obras de Derrida, apresenta tal questão por meio da 

reflexão acerca do Direito Cosmopolita. Por entender que o reconhecimento entre 

dois sujeitos concretiza-se mediante sua relação com a lei, seja ela moral, interna ou 

jurídica e/ou externa, Kant apresenta, em sua obra A Paz Perpétua (2004), a 

discussão acerca do direito à hospitalidade. Nesta, o estrangeiro é compreendido 

como possuidor do direito originário11 de posse da terra, onde o autor destaca a 

necessidade e obrigatoriedade, por parte do anfitrião, de receber o recém chegado 

mesmo sendo este um desconhecido. Kant entende ser inerente ao estrangeiro o 

direito de um tratamento hospitaleiro, visto que, “originariamente ninguém tem 

direitos mais do que outro de estar em um determinado lugar da Terra.” (KANT, 

2004, p. 51). Assim, a forma com que se recebe outrem deve ser igualmente 

prezada na medida em que todos se encontram em uma “comunidade de solo”. 

Referendando tal afirmativa, Kant, afirma que:  

 

A natureza as circunscreveu (as nações) a todas conjuntamente [...] e 
uma vez que a posse da terra, sobre o qual pode viver um habitante 
da terra, só é pensável como posse de uma parte de um determinado 
todo, e assim na qualidade de posse daquilo a que cada um deles tem 
originalmente direito, segue-se que todas as nações originalmente se 
acham numa comunidade do solo, embora não em uma comunidade 
jurídica de posse [...] (KANT, 2008, p. 194)  

 
Ao Direito Cosmopolita, soma-se a referida assertiva, no sentido de entender 

as nações em um circunscrito conjunto, como “uma comunidade universal pacífica, 

ainda que não amigável” (KANT, idem, p. 194), onde relações possam ser 

estabelecidas desconsiderando-se os espaços geográficos limítrofes dos Estados. 

Entretanto vale a ressalva feita por Perez (2005), onde este afirma que “a 

hospitalidade não é outra coisa, para Kant, que as condições necessárias para ter a 

possibilidade de buscar um intercâmbio, um comércio, a circulação” (PEREZ, 2005, 

p. 29). Tal adendo pode ser observado nas reflexões de Kant na sessão Direito das 

                                                 
11 Importante elucidar que, segundo Kant (2008), quando da Divisão Geral dos Direitos em Metafísica 
dos Costumes, os direitos podem ser divididos em Direito Natural, que segundo ele se apóia em 
princípios do Direito Positivo (estatutário), proveniente da vontade de um legislador. Com relação ao 
Direito Natural, o autor cita que, apenas a liberdade pode ser considerada um direito original, e 
mesmo assim na medida em que pode coexistir com a liberdade de todos os outros.   
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Gentes12 onde o autor afirma que “todas as nações da terra que possam entreter 

relações que as afetam mutuamente, não é um princípio filantrópico (ético), mas sim 

um princípio jurídico” (PEREZ idem, p. 29). Ou seja, este direito de posse comum da 

terra as vistas de leis universais que possibilitam o comércio entre as nações é o 

que o autor denomina direito cosmopolita, que vem a dar origem ao direito à 

hospitalidade (PEREZ, iden). 

 

Transcendendo as relações feitas por Kant (2004), sobre a doutrina do direito 

e a hospitalidade, momento em que passa a considerá-la um dever jurídico, ou seja, 

um direito do estrangeiro, o autor robustece este direito no momento em que intitula 

a hospitalidade também como um dever de virtude, ou seja, contemplado no direito 

moral (imperativo categórico). Para tanto, é no estudo da Doutrina dos Elementos da 

Ética em Metafísica dos Costumes (KANT, 2008), que o autor discorre acerca de 

conceitos que incrementam o ato de hospitalidade, visto que todos estes são 

considerados deveres para com outros seres humanos. Entre eles destacam-se o 

dever de amor e respeito, que segundo o autor “são os sentimentos que 

acompanham a realização desses deveres” (KANT, iden, p. 191).  

 

Onde o primeiro deve ser concebido como a máxima da boa vontade que 

resulta na ação de fazer o bem e, desta forma, beneficiar outrem. Já o dever de 

respeito ao próximo, “está contido na máxima de não degradar qualquer outro ser 

humano, reduzindo-o a um mero meio para meus fins” (KANT, idem, p. 293).  Neste 

sentido, segundo Kant, ao cumprir o dever de amor submete-se o outro a uma 

obrigação de retribuir, ao contrário do dever de respeito, no qual o homem submete 

apenas a si próprio a uma obrigação.  O autor ainda referenda na divisão dos 

deveres de amor a beneficência, gratidão e a solidariedade.  

 

Tais apontamentos vêm ao encontro do bem receber de forma a facilitar a 

aproximação com o desconhecido, visto que “o ser humano é um ser destinado a 

viver em sociedade e, ao cultivar a condição social, experimenta intensamente a 

necessidade de revelar-se aos outros” (KANT, ibidem, p. 314). Entretanto ratifica-se 

                                                 
12 A Doutrina Universal do Direito in A Metafísica dos Costumes (2008). 
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que tais deveres são compelidos ao anfitrião, visto que ao estrangeiro está garantido 

o direito de posse, sendo a este apenas conferido o dever de não ser hostil.   

 

Contrapondo tais entendimentos, algumas considerações são feitas por 

Derrida (2003) acerca de limitações encontradas nas reflexões de Kant (2008), entre 

elas as alusivas ao direito cosmopolita, ou seja, de posse comum da terra, 

”sobretudo por dela excluir o que se eleva, se edifica e se erige acima do solo[...]. 

Tudo aquilo que não for mais solo, mesmo fundando-se na terra, não deve ser 

incondicionalmente acessível a qualquer um que chegar” (DERRIDA in GIESEN, 

2001, p. 89). Esta restrição da posse, interpretação permitida por Kant no momento 

em que este utiliza a palavra superfície para caracterizar o espaço territorial de 

direito do estrangeiro, descaracteriza, segundo Derrida, a hospitalidade, em especial 

por esta ser entendida por Kant como um princípio jurídico, de direito, o que vem de 

encontro à hospitalidade incondicional defendida pelo filósofo. Assim, o autor passa 

a questionar se este “receber”, condicionado a tais apontamentos, pode ser 

reconhecido como uma forma de hospitalidade ou meramente um ato de 

reciprocidade, visto que o território ocupado pelo recém chegado é seu por direito. 

 

Outro aspecto apontado pelo filósofo argeliano, e que vem a contribuir para 

desestabilizar as certezas do conceito do direito cosmopolita de Kant, advém de 

suas reflexões acerca dos textos platônicos, em especial na Apologia de Sócrates, 

onde Sócrates ao deparar-se com concidadãos e juízes atenienses declara ser 

desconhecedor da retórica do direito, o que vem a prejudicar sua defesa, 

percebendo-se, naquele momento, como um estrangeiro. Oportunamente Derrida 

(2003), explicita um grave problema, o estranhamento do estrangeiro perante a 

língua na qual está formulado o dever de hospitalidade, alertando que: 

 
Ele deve pedir a hospitalidade numa língua que, por definição, não é 
sua, aquela imposta pelo dono da casa, o hospedeiro, o rei, o senhor, 
o poder, a nação, o Estado, o pai, etc. Estes lhe impõem a tradução 
em sua própria língua, e esta é a primeira violência. A questão da 
hospitalidade começa aqui: devemos pedir ao estrangeiro que nos 
compreenda que fale nossa língua, em todos os sentidos do termo, 
em todas as extensões possíveis, antes e a fim de poder acolhê-los 
entre nós? (DERRIDA, 2003, p. 15).  
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Tal reflexão adjetiva-se no momento em que se consideram todas as 

implicações que o compartilhar uma língua13 envolve, assim o autor questiona se 

neste instante o recém chegado continuaria sendo um estrangeiro. Portanto, caso 

este tenha que ser obrigatoriamente conhecedor de um código lingüístico que não o 

pertence, consequentemente o será em relação às especificidades desta cultura 

adversa a sua, o que o torna não mais um diferente, impossibilitando a troca e 

descaracterizando a própria hospitalidade incondicional proposta por Derrida.  

A partir de tais assertivas o autor desconstrói as leis da hospitalidade 

propostas por Kant onde esta é apresentada por meio de direitos condicionados e 

condicionais, e propõe a lei da hospitalidade, lei incondicional da hospitalidade 

ilimitada, onde se deve receber o outro “sem pedir a ele seu nome, nem 

contrapartida, nem preencher a mínima condição” (DERRIDA, 2003, p. 69). 

 

Neste momento retomam-se questões já apontadas como o enriquecimento 

pessoal advindo da transposição da “soleira da porta”, divisor de dois mundos, e o 

acolher desprovido do dever de reciprocidade. Esta perspectiva de análise acerca do 

que ao homem pertence e o que está para ser dividido são pautados por Derrida em 

sua obra Adeus a Emmanuel Lévinas no texto “A Palavra Acolhimento14”, momento 

em que o filósofo aborda o entendimento de seu mestre com referência a 

hospitalidade fazendo inferências da obra Totalidade e Infinito15 de Lévinas. Neste 

momento, Derrida faz uma reflexão a partir dos escritos de seu mestre: “só se pode 

apreender ou perceber o que receber quer dizer a partir do acolhimento hospitaleiro, 

do acolhimento aberto ou oferecido ao outro” (DERRIDA, 2008, p. 43).  

                                                 
13

 Para Derrida “as pessoas deslocadas, os exilados, os deportados, os expulsos, os desenraizados, 
os nômades, têm em comum dois suspiros, duas nostalgias: seus mortos e sua língua” (2003, p. 79). 
O que para o autor é compreensível, visto que este considera a língua materna a língua do outro, e 
esta a própria pátria. Infere-se desta forma que a língua, peculiar de cada estrangeiro e/ou turista, 
nada mais é que sua própria casa que se desloca com ele aos diferentes lugares, incrustada de 
valores próprios.  
14O texto “A Palavra Acolhimento” foi pronunciado na abertura de uma conferência no Anfiteatro 
Richelieu da Sorbonne no ano de 1996 que tinha como tema a “Homenagem a Emmanuel Lévinas”. 
Foi proferido por seu grande discípulo Jacques Derrida, onde por meio de estudos relativos as obras 
de Lévinas faz uma abordagem sobre os conceitos das palavras “acolhimento”e “hospitalidade” no 
entendimento de seu mestre. Tal conferência foi uma segunda homenagem após o falecimento de 
Lévinas, antecedida pelo discurso “Adeus” de 1995 feito por seu interlocutor e admirador como forma 
de despedida e homenagem. Por meio da obra Adeus e Emannuel Lévinas percebe-se a grande 
influência que este filósofo francês exerceu sobre os pensamentos e discussões encontrados nos 
livros de Jacques Derrida, por isso de grande importância para a análise aqui proposta.  
15 “Totalidade e Infinito nos lega um imenso tratado sobre a hospitalidade [onde] torna-se o próprio 
nome daquilo que se abre ao rosto, daquilo que mais precisamente acolhe”. (DERRIDA, 2008. p. 39). 
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Percebe-se que a palavra acolhimento é frequentemente encontrada em 

Lévinas (2008), antes mesmo da hospitalidade, sendo compreendida como um 

termo que traz consigo uma série de ações, tal como o ato de receber (LÉVINAS, 

2008. p. 83), desconsiderando a hospitalidade como um princípio jurídico. Esta 

afirmação, segundo Derrida (2008), marcará adiante a lei da hospitalidade, onde 

apenas se recebe quando se o faz além da capacidade do eu. Adjetivando tal 

discussão, Lévinas (2008), aponta, ainda, o acolhimento como um meio de 

possibilitar o recolhimento, entendido como princípio do receber. O recolhimento 

compreendido como intimidade, capacidade de autoconhecimento, é fonte 

propulsora do poder de abrir-se ao outro por meio da recepção e conseqüentemente 

do acolhimento. Porém, apesar de pressupor-se que o recolhimento é a ação 

primeira no ato da hospitalidade, Lévinas (2008), observa que a possibilidade de 

acolhimento é que desencadeia e que abre o sujeito ao recolhimento e desta forma 

o receber configura-se como um ato de aprendizado. 

 

Assim, de forma análoga, o autor materializa o ato de receber em um lugar, a 

porta. “A porta aberta, maneira de falar, designa a abertura de uma exterioridade ou 

uma transcendência da idéia de infinito. Essa nos chega por uma porta, e esta porta 

que atravessamos não é outra que a razão no ensinamento” (DERRIDA, 2008, p. 

44). Retoma-se, desta forma, a máxima posta por Lévinas, receber é também ser 

ensinado de forma que o contato com o outro é que caracteriza o eu, “é então 

receber do outro para além da capacidade do eu; o que significa exatamente: ter a 

idéia do infinito. Mas isso significa também ser ensinado. A relação com o outro ou o 

discurso acolhido é um ensinamento” (LÉVINAS, 2008, p. 55). 

 

Entretanto quando o filósofo observa o acolhimento em-si, transcende o 

entendimento do eu como essência, apontando a própria casa de quem hospeda 

como sua fonte de hospitalidade, pois “o que acolhe é, sobretudo acolhido em si” 

(DERRIDA, 2008, p. 58). Assim sendo, Lévinas (2008), considera a Lei Divina, onde 

a terra que se habita é pertencente a Deus e, desta forma o hospedeiro que recebe 

também é recebido.  
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Ao encontro de tal entendimento, Boff (2005, p. 10), afirma que “devemos nos 

acostumar à percepção de que somos passageiros de uma nave espacial, azul-

branca, nossa Casa Comum, a Terra”, onde, segundo as Escrituras judaico-cristãs16, 

não se tem morada permanente e os sujeitos que nela habitam são seus hóspedes e 

nela devem conviver uns com os outros. Assim são apresentadas duas das quatro 

virtudes que, acredita o teólogo, são necessárias para um convívio verdadeiramente 

humano: a hospitalidade e a convivência, sendo a primeira, merecedora de análise:  

 
 
 
Antes de mais nada uma disposição da alma, aberta e irrestrita. Ela, 
como o amor incondicional, em princípio, não rejeita nem discrimina 
a ninguém. É simultaneamente uma utopia e uma prática. Como 
utopia representa um dos anseios mais caros da história humana: 
de ser sempre acolhido independente da condição social e moral e 
de ser tratado humanamente. Como prática cria as políticas que 
viabilizam e ordenam a acolhida. Mas por ser concreta sofre os 
constrangimentos e as limitações das situações dadas (BOFF, 2005, 
p. 198). 

 

 A posteriori são contemplados os conceitos de tolerância e comensalidade, 

os quais somados aos primeiros são debatidos a luz do momento de transição que, 

segundo Boff (2005), a humanidade está presenciando. De acordo com o autor 

“estamos fazendo a passagem de uma concepção da história ligada às culturas, às 

religiões, aos estados - nações, às classes sociais e às pessoas referenciais para 

uma história coletiva e planetária da espécie humana” (BOFF, idem, p. 09). Para 

tanto, ao discutir este novo momento o escritor propõe a desafio: “que posso fazer 

como pessoa, como sociedade e como Estado para acolher o estrangeiro e o 

diferente?” (BOFF, ibidem, p. 107). A partir deste momento o teólogo subsidia-se de 

reflexões ‘Derridianas’ para abordar a idéia de hospitalidade incondicional, todavia 

ponderando sua prática real e função que exerce sobre a hospitalidade condicional. 

Neste sentido as duas formas são entendidas como interdependentes, à medida que 

o exercício de uma compromete a outra, havendo, assim, a necessidade de uma 

articulação dinâmica:  

 

O ideal de hospitalidade deve ajudar a formular boas leis e a inspirar 
políticas públicas generosas que viabilizem a acolhida do 
estrangeiro, do emigrante, do refugiado e do diferente. Caso 

                                                 
16 “Nenhuma terra será vendida definitivamente porque a terra pertence-me, e vós sois apenas 
estrangeiros e meus hóspedes” (Lv 25,23). www.capuchinhos.org/biblia/index.php?title=Lv_25  



45 

 

contrário permanece uma utopia sem conteúdo concreto. A 
Hospitalidade incondicional precisa, portanto, da hospitalidade 
condicional para se tornar efetiva. A hospitalidade condicional, por 
sua parte, precisa da hospitalidade incondicional para não cair no 
burocratismo e não perder o espírito de abertura, essencial a toda 
acolhida (BOFF, 2005, p. 107). 

 
Assim, intrínseca a prática da hospitalidade está o ato de desvendar, a si 

mesmo, ao outro, ao diferente, ao próximo e ao distante.  

 

Neste momento, por meio das reflexões dos estudiosos supracitados, a 

compreensão da hospitalidade reveste-se de aspectos possibilitadores de um 

entendimento abarcado pela escola francesa, onde os aspectos comerciais da 

atividade são sobrepujados por entendimentos de caráter humanístico, afastando-se 

da abordagem teórica anglo-saxônica.  

 

Entretanto, quando se objetiva a compreensão de uma matéria, esta deve ser 

ponderada por múltiplas facetas, as quais, a partir das dicotomias possibilitam a 

formulação de quadros reflexivos diversos, necessários para realização de uma 

análise. Contudo, as abordagens aqui empregadas não esgotam a dialética da 

hospitalidade, uma vez que a reproblematização do tema, a partir de abordagens 

diferenciadas, resultaria na sua ressignificação enquanto matéria de estudo. 

 

 

2.2 Território 

 

 

2.2.1 O espaço e o território de fronteira  

 

 

A mudança, causadora de novos prismas de análises acerca de diferentes 

formas com que a vida se reinterpreta na terra, é fonte propulsora dos 

realinhamentos necessários a que ficam submetidos os campos do saber para que 

possam, a partir de novas discussões, manifestarem no momento atual as 

realidades parciais que competem a cada ciência.  Este processo, sinalizado por 

Santos (2004) como significação das coisas, vive segundo o autor uma fase de 
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grande transformação, visto que, as mudanças cada vez mais dinâmicas e 

aceleradas “desmentem verdades estabelecidas e desmancham o saber” (SANTOS 

2006, p. 18). Entretanto, este não é entendido como o fim da sustentação de razões, 

mas a oportunidade de uma reproblematização do objeto, onde se deve atentar para 

que o uso contínuo de citações, normalmente circunstanciais, não elimine os 

debates de base filosófica os quais contribuem para a elaboração de um sistema17 

interpretativo dos fatos a partir destas novas realidades.  

Quando as diferentes disciplinas ponderam essas mudanças qualitativas e as 

encorparam nos debates, estas se aproximam da produção de um sistema cognitivo. 

Contudo, quando apenas algumas categorias são analisadas sob o prisma de novos 

paradigmas estas acabam sendo “estudadas sob o influxo de uma construção 

teórica ultrapassada (...) o resultado, neste caso, é a impossibilidade de uma análise 

coerente. A geografia se encontra nesta situação.” (SANTOS, 2004, p. 18). Esta 

recorrente, preocupação de Santos, que se pode constatar em obras anteriores e 

conseguintes, exprimem a inquietação do mesmo no que se refere ao demasiado 

empenho em definir o que é geografia como disciplina ao invés de preocupar-se com 

a geografia como objeto, “sempre e ainda hoje, se discute muito mais sobre a 

geografia do que sobre o espaço, que é o objeto da ciência geográfica” (iden). “Na 

realidade, o corpus de uma disciplina é subordinado ao objeto, e não ao contrário. 

Desse modo, a discussão é sobre o espaço e não sobre a geografia (...)” (SANTOS, 

2006, p. 18).  

  

Este objeto, verdadeiramente complexo, exprime-se de acordo com diferentes 

olhares, os quais colaboram com o exercício árduo de defini-lo. Estas parcelas de 

realidade, ou seja, as diferentes ciências que consideram a importância do espaço 

para o entendimento de sua disciplina, são responsáveis por seções, segundo 

Santos (2006), autônomas, mas não independentes do saber geral. Tais frações de 

                                                 
17 Para Santos duas categorias são inseparáveis, a descrição e a explicação. Para o autor “o que 
deve estar no alicerce da descrição é a vontade de explicação, que supõe a existência prévia de um 
sistema” (SANTOS, 2006, p. 18). Quando não há a existência deste sistema, o que se apresenta são 
apenas peças isoladas que se afastam de um ideal de coerência de cada ramo do saber. Desta 
forma, estas duas categorias são entendidas como indissociáveis para que os entendimentos não 
sejam parciais. Neste mesmo sentido, Santos reflete sobre a geografia crítica: “Para ser útil e 
utilizada, a crítica tem que ser analítica e não apenas discursiva. A crítica pode até ser destrutiva, 
desde que tenha algo a propor, explícita ou implicitamente, sem o que não contribui para o avanço do 
conhecimento.” (SANTOS, 1996, p. 9).  
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verdade18 se constituem a partir de materiais construtivos comuns, entretanto 

interpretados de formas diversas, sob pontos de vista diferentes. O que se desvenda 

a partir destas ciências particulares são os aspectos da realidade que permitem 

definir melhor cada um deles e paralelamente toda a realidade.  

  

Neste sentido o próprio objeto em questão, o espaço, é constituído por 

diversos outros objetos e significações, o que o torna multifacetado. Assim, segundo 

Santos (1996), em consonância com o apresentado por Lefèbvre (1974), este pode 

ser: geográfico, econômico, demográfico, sociológico, ecológico, comercial, entre 

outros, o que ratifica sua multiplicidade. Entretanto, para o autor (SANTOS, 2004), 

assim como para fins da presente análise, o que se considera de relevância é o 

estudo do espaço humano ou espaço social, o qual contém ou é contido, por outros 

múltiplos espaços, entre eles: o espaço de uma nação (sinônimo de território, de 

Estado), o espaço terrestre (crosta de nosso planeta, da antiga definição da 

geografia), o espaço extraterrestre (há pouco conquistado pelo homem) e o espaço 

sideral (ainda parcialmente desconhecido).  

 

A tarefa de reduzir algo em uma unidade, ou seja, de definir, se configura em 

um ato de dificuldade por si só, entretanto, “quando nossa curiosidade se volta para 

o espaço humano, enormes dificuldades se levantam porque ele é a morada do 

homem, é o seu lugar de vida e trabalho” (SANTOS, 2004, p. 151). Assim, o autor 

propõe, em uma primeira análise, uma reflexão perante a tentativa de definição 

deste objeto, em sua dimensão macro, a partir da reflexão acerca de um primeiro 

par de categorias de análise. Este exercício terá por premissa o entendimento de 

que a geografia é “a ciência do espaço do homem” (SANTOS, 1996, p. 11), e o 

espaço do homem como o próprio espaço geográfico (SANTOS, 2004). Assim 

sendo, o entendimento do espaço geográfico parte, neste momento, de duas formas 

distintas que devem ser consideradas na prática do exercício de conceituá-lo: os 

fixos e os fluxos (2004). A partir desta proposta o autor apresenta a possibilidade de 

se explicar às categorias clássicas produção, circulação, distribuição e consumo 

                                                 
18 Santos (2004), reflete a respeito do universo particular de cada ciência, o qual cria um sistema 
próprio de pensar uma parte. Para esta reflexão o autor utiliza-se da “Teoria Regional” de Bachelard 
(1972), a noção de “subuniversos” de William James (1890, 1950) e a idéia de “províncias limitadas 
de significado” de Schutz (1945, 1987, p. 128).  
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visto que “os fixos são os próprios instrumentos de trabalho (...) os fluxos são o 

movimento, a circulação (...)” (SANTOS, 1996, p. 77) fazendo, desta forma, um 

contraponto entre espaço econômico (conjunto pontos e fluxos entre eles) e espaço 

geográfico (espaço banal). Assim, “um objeto geográfico, um fixo, é não só um 

objeto técnico, mas também um objeto social, graças aos fluxos. Fixos e fluxos 

interagem e se alternam mutuamente” (SANTOS, 1996, p. 78).  

 

Em uma mesma proposta de análise, propõe-se a definição do espaço como 

categoria permanente, ou seja, o espaço de todos os tempos e o espaço como 

categoria histórica, ou seja, nosso espaço tal qual se apresenta hoje, o espaço de 

nosso tempo. Apesar desta dicotomia, tais categorias não podem ser consideradas, 

mesmo a de caráter permanente, estanques, imutáveis ou fixas19. Os diversos 

processos históricos abrem precedentes contínuos que oportunizam mudanças 

freqüentes, as quais acabam por redefinir, ou reconsiderar, aspectos até então 

entendidos como permanentes, ou seja, verdades absolutas em um dado momento 

as quais devem ser entendidas como verdades parciais, visto sua submissão a um 

espaço-temporal específico. Assim sendo: 

 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações 
através de funções e formas que se apresentam como testemunho 
de uma história escrita por processos do passado e do presente. 
Isto é, o espaço se define como um conjunto de formas 
representativas de relações sociais do passado e do presente e por 
uma estrutura representada por relações sociais que estão 
acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através 
de processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo 
de forças cuja aceleração é desigual. (SANTOS, 2004, p. 153).  

 

O que permite a inferência de que os diferentes lugares sofrem alterações 

espaciais de formas distintas, em especial quando consideradas as especificidades 

de cada disciplina. Assim, na tentativa de coadjuvar a discussão valer-se-á de mais 

duas categorias específicas, pois, segundo Santos (1996, p. 10), “falar de espaço 

sem oferecer categorias de análise também é insuficiente”.  

 

                                                 
19 Neste sentido Santos defende a idéia de inércia dinâmica ou ativa: “Por inércia dinâmica queremos 
significar que as formas são tanto um resultado como uma condição para os processos. A estrutura 
espacial não é passiva, mas ativa, embora sua autonomia seja relativa, como acontece nas demais 
estruturas sociais.” (SANTOS, 2004, p. 185).  
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Sequencialmente às suas obras, em um processo de aprimoramento da 

reflexão acerca deste objeto, o espaço geográfico pode ser entendido a partir do 

segundo par de categorias de análise: configuração territorial e relações sociais 

(1996). Tendo em vista este entendimento dicotômico o autor apresenta as primeiras 

reflexões efetivas concernentes a um conceito de território no momento em que 

diferencia espaço e configuração territorial. O primeiro abarca o conjunto formado 

pelos sistemas naturais de um país ou localidade específica onde sua realidade vem 

de sua materialidade, ao contrário do espaço que não se limita apenas a este 

aspecto, agregando a este a vida que o anima. Com intuito esclarecedor, valer-se-á 

das palavras do autor onde o mesmo inter-relaciona espaço, configuração territorial 

e paisagem:  

A paisagem é o conjunto das coisas que se dão diretamente aos 
nossos sentidos; a configuração territorial é o conjunto total, integra 
todas as coisas que formam a natureza em seu aspecto superficial e 
visível; e o espaço é o resultado do matrimônio ou um encontro, 
sagrado enquanto dura, entre a configuração territorial, a paisagem 
e a sociedade. O espaço é a totalidade verdadeira, por que 
dinâmica, resultado da geografização da sociedade sobre a 
configuração territorial. (SANTOS, 1996, p. 77). 

 

Desta forma, pode-se compreender que, apesar da configuração territorial de 

uma localidade ter sua materialidade própria, sua existência social, segundo Santos 

(2006), real, apenas é possível a partir das relações sociais. Esta forma segunda de 

entender o objeto da geografia, não se distancia da relação de fixos e fluxos, visto 

que a dinamicidade faz com que a relação seja permanente, configurando um 

espaço diferenciado visto as dinâmicas nele empregadas.  

 

Por fim, ao considerar os sistemas de objetos e ações (terceiro par de 

categorias de análise), como possível de interpretar o espaço geográfico, Santos 

(2006) primeiramente o faz distinguindo objeto de coisas, o que resulta no 

posicionamento do homem em relação à própria natureza. Assim os objetos seriam 

produtos de uma elaboração social, ou seja, resultado do trabalho, enquanto 

aquelas seriam produtos da elaboração natural, um dom da natureza. Aliado a esta 

diferenciação, que oportuniza a reflexão de que os objetos em tempos atuais 

frequentemente tomam o lugar das coisas, o autor ressalta a relevância da 

associação das ações, constituindo assim o terceiro par de categorias proposto. 

Este conjunto indissociável de sistemas de objetos e ações configuraria o espaço 
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geográfico, e para tanto, permanecem em constante interação onde um (objeto) 

condiciona o outro (ações) e o outro cria o um, muito próximo da idéia de fixos e 

fluxos (SANTOS, 2004) que interagem permanentemente e se alternam 

mutuamente.  

 

Assim sendo, no exercício de definir o espaço geográfico, e como este se 

configura, Santos apresenta três possibilidades de pares de categorias de análise, 

acima referendadas: conjunto de fixos e fluxos (2004), configuração territorial e 

relações sociais (1996) e sistemas de objetos e sistema de ações (2006). Contudo, 

percebe-se a necessidade de um adendo acerca de outra reflexão feita pelo autor 

que, apesar de não ser apresentada pelo mesmo como uma categoria específica de 

análise, é complementar e bem próxima à discussão sobre o conceito e dinâmica de 

um território, qual seja, a relação entre forma, função, estrutura e processo. Apesar 

de frequentemente entendidas como conseqüência do acaso, as combinações 

geográficas, devem ser observadas e compreendidas através do resultado da 

interferência conjunta de diversos elementos, sendo a compreensão do espaço e 

sua evolução possíveis apenas a partir da acurada interpretação da dialética 

estabelecida entre o aspecto visível de uma coisa (forma), a tarefa ou atividade 

esperada de uma forma, pessoa, instituição ou coisa (função), a inter-relação de 

todas as partes de um todo (estrutura) e a ação contínua que implica os conceitos 

de tempo - continuidade e mudança (processo).   

 

Ao encontro de tal reflexão e de forma a aproximar à discussão acerca do 

conceito, ou ainda, noção de território, Santos o apresenta a partir de uma lógica de 

utilização e dinamização auferida ao movimento realizado pela ocupação deste 

espaço, ou seja, apresenta uma diferenciação entre território e território usado. 

Assim, para o autor, “o território são formas, mas o território usado são objetos e 

ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado” (SANTOS, 1996b, p. 16), 

compreensível visto que, a dinamicidade do fenômeno humano pode ser percebida a 

partir das transformações qualitativas e quantitativas deste espaço habitado.  

 

Assim uma complexa teia epistemológica se apresenta, possibilitando um 

processo cognitivo relacional entre o que pode ser entendido de forma estanque e o 

que o atribui dinâmica e movimento. Nesta análise dicotômica, percebida em todas 
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as propostas feitas por Santos no exercício de esclarecer o que vem a ser espaço e 

território, destaca-se a heterogeneidade que o autor aponta como característica 

primeira do espaço habitado, complexibilizando, desta forma, a discussão. Esta 

heterogeneidade, reflexo das permanentes mudanças sofridas pela sociedade, pode 

ser entendida a partir das inúmeras transformações quantitativas percebidas a partir 

da distribuição da população no espaço global, migrações interna e externas e 

urbanização, bem como em aspectos qualitativos como a reinterpretarão do meio 

urbano por meio de sua maior artificialidade. Estes aspectos acabam por atribuírem 

um significado diferenciado ao espaço habitado, no momento em que o comparamos 

com tempos pretéritos onde: 

 

O território não é apenas o conjunto de sistemas naturais e de 
sistemas de coisas superpostas.  O território tem que ser entendido 
como território usado, não território em si. O território usado é o 
chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o 
lugar de residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício 
da vida (SANTOS, 2002, p.10). 

 

O território, desta forma, passa a admitir novas formas organizacionais e, 

consequentemente, recentes maneiras de interpretá-las. Adjetiva-se seu conceito, 

anteriormente associada com freqüência à categoria de região, no momento em que 

se somam a ele novas formas interpretativas. Segundo Santos (1996b), o 

entendimento do conceito de território e seu funcionamento, partem da compreensão 

de suas horizontalidades (lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial) 

e verticalidades (pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e 

processos sociais).  

 

Neste sentido, a concepção de território adjetiva-se, perfazendo outras 

categorias que devem ser consideradas para que o entendimento deste objeto não 

se restrinja aos aspectos referentes à continuidade territorial de uma dada localidade 

e sim, admiti-lo também sob o aspecto das verticalidades, que vem ao encontro da 

noção de redes20.  

 

                                                 
20 Segundo Santos (1996b), o responsável pelo comando e dinamicidade das redes é o mundo sendo 
este, o próprio mercado universal e dos governos mundiais.  
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Este aspecto transformativo intrínseco a presença das redes, é considerado, 

também por Raffestin (1993), no momento que este apresenta a diferenciação entre 

espaço e território: “é essencial compreender bem que o espaço é anterior ao 

território. O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 

conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer 

nível” (RAFFESTIN, 1993, p. 143). Este processo instaura-se no momento em que a 

partir da apropriação de um dado espaço, o ator “territorializa-o”21, ou seja, o utiliza e 

consequentemente o modifica. Assim sendo o território é um espaço onde se 

projetou um trabalho: “o espaço é a prisão original, o território é a prisão que os 

homens constroem pra si” (RAFFESTIN, 1993, p. 144).  

 

Tal referência aproxima-se do entendimento de Andrade (1996), o qual, 

aponta o uso freqüente do termo território e seus derivados territorialidade e 

desterritorialidade, os quais concorrem, na atualidade, com os termos espaço e 

região. Ao apontar a compreensão do termo território a partir das Ciências Naturais 

e Ciências Políticas22, o autor refere-se à Teoria do Estado, a qual afirma que o 

mesmo se caracteriza por três elementos essenciais: o território, o povo e o governo. 

Então, por meio de uma abordagem político-econômica acerca da ocupação do 

território, o autor o concebe sob a ótica do poder, diferenciando-o, também, do 

conceito de espaço: 

 

O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço 
ou de lugar, estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão 
de uma determinada área.  Deste modo, o território está  associado  
à  idéia  de poder, de controle, quer se faça referência ao poder 
público, estatal, quer ao poder  das  grandes  empresas  que  

                                                 
21 De acordo com Raffestin (1996), o espaço é anterior a existência de uma ação, é considerado 
matéria prima, um local de possibilidade, anterior a qualquer prática, onde esta se materializa no 
momento em que um determinado ator manifesta a intenção de se apoderar deste dado espaço. 
Desta forma a projeção de um trabalho, considerado pelo autor um aspecto relevante para a 
elaboração de um conceito de território, se aproxima da idéia de produção que em função de todas as 
relações que envolvem se inscreve no campo do poder. Assim, por compreender este objeto por meio 
de uma abordagem de caráter político-administrativa o autor entende sua construção a partir destas 
relações, onde a força exercida pelos atores partícipes deste processo, ou seja, pessoas ou grupos, é 
essencial para a compreensão do território. 
22 Segundo Andrade (apud SANTOS, 1996), o território, a partir das Ciências Naturais é 
compreendido como a área de influência e dominação de uma espécie animal que exerce o domínio 
da mesma, de forma mais intensa no centro e com menos intensidade na periferia, onde passa a 
concorrer com outras espécies. Já com relação ao conceito de território a partir das Ciências Sociais, 
o autor ratifica seu estudo a partir da preocupação do papel desempenhado pelo Estado no controle 
do mesmo.  
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estendem  os  seus  tentáculos  por grandes áreas territoriais, 
ignorando as fronteiras políticas. (ANDRADE 1995, p. 19).  

 

Assim como Raffestin (1993), Andrade (1995), compreende o espaço como 

uma categoria mais ampla que o território, onde para que o mesmo seja constituído 

efetivamente, a ocupação humana se faz necessária, a partir da qual a 

territorialização se concretiza atribuindo àquele espaço um limite. Este aspecto, 

referendado pelo autor como fronteira, é também demarcado pelo sentimento de 

territorialidade23 despertado nos indivíduos ou grupos que habitam esta determinada 

área. Infere-se, desta forma, que a formação de um território gera nas pessoas que 

nele habitam a consciência de uma participação, e consequentemente de uma 

confraternização entre as mesmas, o que resulta na coesão deste determinado 

espaço. Consideração esta que vem ao encontro da interpretação feita por Corrêa 

(apud SANTOS, 1996), onde o território significa terra pertencente a alguém24, de 

acordo com a etimologia da palavra, podendo ser compreendido de forma 

dicotômica, entretanto complementar. Esta pertença que não significa 

necessariamente a posse da mesma, mas à sua apropriação, pode ser analisada a 

partir de um duplo sentido: o controle de fato e por meio da dimensão afetiva. O 

primeiro refere-se ao controle efetivo, legitimado por parte de instituições ou grupos 

sobre um dado espaço, aproximando-se, assim, de um conceito de território a partir 

da concepção defendida pelo estudo da Geopolítica. Já o segundo deriva das 

práticas de determinado grupo, assumindo um aspecto mais afetivo onde as 

variantes de sexo, raça, religião entre outros, vinculam-se a um entendimento 

próximo aos sentimentos e simbolismos. O autor ainda ratifica a concepção de que o 

espaço é mais abrangente do que o território, sendo este parte daquele 

diferenciando-o da territorialidade: 

 

Território constitui-se em realidade, em um conceito subordinado ao 
um outro mais abrangente, o espaço, isto é, a organização espacial. 
O território é o espaço revestido de dimensão política, afetiva ou 
ambas. A territorialidade, por sua vez, refere-se ao conjunto de 
práticas e suas expressões materiais e simbólicas capazes de 
garantirem a apropriação e permanência de um dado território por 

                                                 
23 De acordo com Andrade (apud SANTOS, 1996), a expressão territorialidade pode ser entendida 
tanto como o que se encontra no território e está sujeita a gestão do mesmo, como, ao mesmo 
tempo, ao processo subjetivo de conscientização da população de fazer parte do território, de integrar 
o território. 
24 Etimologicamente território deriva do latim terra e torium, significando terra pertencente a alguém 
(CORRÊA apud SANTOS, 1996, p. 251). 
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um determinado agente social, o Estado, os diferentes grupos 
sociais e as empresas (CORRÊA apud SANTOS, 1996, p. 251). 
 

Os entendimentos consonantes apresentados encontram complementaridade 

em duas reflexões feitas por Raffestin (1993), acerca do significado e importância do 

território, onde ratifica sua proximidade com as relações de poder, consideradas 

essenciais para a compreensão deste objeto. A primeira refere-se à importância do 

entendimento de como se elabora e se produz o sistema territorial, e em seguida o 

conhecimento do conjunto de relações mantidas com o território. Assim, a ocupação 

de pontos no espaço a partir da utilização de modelos que podem ser aleatórios, 

regulares ou concentrados, os quais consideram o aspecto distância (interação25 

entre diferentes locais sejam espaciais, temporais, psicológicos ou econômicos), 

conduzem a um sistema de malhas, nós e redes que exteriorizados no espaço 

produzem, segundo o autor, o território. A partir desta tríade hierarquicamente 

organizada, o controle é assegurado, visto que se trata de aspectos que garantem a 

delimitação, a identificação dos atores e suas relações, respectivamente, ou seja, 

“permitem realizar a integração e a coesão dos territórios. Esses sistemas 

constituem o invólucro no qual se originam as relações de poder. Tessituras, nós e 

redes podem ser muito diferentes de uma sociedade para outra, mas estão sempre 

presentes”. (RAFFESTIN, 1993, p. 151).  

 

Estes três subgrupos, segundo o autor, sustentam a prática espacial, e a 

partir dos mesmos, é possível construir uma matriz responsável pela projeção de 

uma infinidade de imagens, as quais assumem formas que são resultado da 

manipulação de um sistema de objetivos intencionais e de ações. Assim, “as 

imagens revelam as relações de produção e consequentemente as relações de 

poder, e é decifrando-as que se chega a estrutura profunda” (Iden, p. 152). Esta 

manipulação, responsável pela configuração do território de forma diferenciada, 

pode ser entendida como o produto dos atores sociais envolvidos neste processo, 

seja por meio de indivíduos, do próprio Estado ou de organizações, independente de 

sua dimensão. Assim, esse território, composto por malhas (também entendidas 

como tessituras), nós e redes, dinamiza-se a partir de suas inter-relações. Para 

                                                 
25 Estas interações podem ser políticas, econômicas, sociais e culturais que resultam, segundo o 
autor, da oferta e procura a partir das dinâmicas do indivíduo ou grupo (RAFFESTIN, 1993).  
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tanto, a malha26 pode ser entendida como a base concreta do território, o espaço 

onde se materializa a ação, o que implica uma noção de limite que “exprime a área 

de exercício dos poderes ou a área de capacidade dos poderes” (Iden, 154). 

Entretanto estas linhas demarcatórias das malhas são exteriorizadas através da 

ação dos pontos ou nós, localizações que agrupam indivíduos, os quais não se 

opõem, “agem e, em conseqüência, procuram manter relações, assegurar funções, 

se influenciar, se controlar, se interditar, se permitir, se distanciar ou se aproximar e, 

assim, criar redes entre eles” (RAFFESTIN, 1993, p. 156).  Este processo, por 

conseqüência, estabelece tais fluxos, os quais em um processo inter-relacional 

reforçam os limites ou as fronteiras dessa malha dinamizando o território.  

As concepções referendadas pelos autores citados podem ser compreendidas 

sob o aspecto de complementariedade, onde alguns pontos de vista são trabalhados 

em consonância de entendimentos. No momento em que Raffestin (1993), referenda 

o processo de territorialização e as variáveis que conjuntamente trabalhadas 

permitem esta ação, este se aproxima da própria materialização do espaço habitado 

citado por Santos (2006), a qual, a partir de transformações quantitativas e 

qualitativas, garante a heterogeneidade característica da configuração territorial. 

Desta forma, esse território pode ser compreendido em especial a partir das 

relações sociais dinamizadas neste espaço delimitado, que quando compreendido a 

partir da análise de Rafestin (1993), se adjetiva, pois estas malhas, por meio da 

ação dos nós que se configuram em redes, se articulam externamente com outras 

tessituras, o que consequentemente dinamizam ainda mais o território, que segundo 

Santos não se limita apenas às horizontalidades, mas sim em grande parte às 

verticalidades. Esta dinâmica empregada, também entendida por meio da autonomia 

dos atores deste processo, pode ser analisada como decorrência do exercício de 

poder destes sobre o espaço, ratificando o entendimento de Raffestin de que o 

território é um produto dos atores sociais o que se aproxima do defendido por 

Santos, onde o homem assume o papel de protagonista do processo, pois o cerne 

da discussão, segundo o autor deveria ser o uso do território, objeto da análise 

social, e não o território em si (SANTOS, 1996b).  Ainda em um processo co-

relacional de entendimentos, assim como Raffestin, Andrade e Corrêa 

                                                 
26 Vale a inferência de que as dimensões das malhas quase nunca são estabelecidas de forma 
aleatória, visto que além dos aspectos físicos e humanos de determinado espaço, estas estão sob 
influências econômicas, políticas, sociais e culturais. 
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compreendem a existência de uma diferença conceitual entre espaço e território, 

onde o primeiro contém o segundo. Compreendem, ainda, a ação social do indivíduo 

como de fundamental importância para a territorialização do espaço, que vem a 

despertar o sentimento de pertença em relação ao território por meio da 

territorialidade, momento em que abarca as práticas materiais e simbólicas do grupo.  

 

De forma a recopilar tais entendimentos, valer-se-á das reflexões feitas por 

Haesbaert (2006), acerca do conceito de território, visto que a categoria de espaço, 

assim como aos demais autores, é compreendida por este como uma categoria 

geral de análise. A pluralidade de concepções referidas ao conceito de território, 

segundo o autor, é admissível quando consideradas os diferentes vieses da ciência 

que abordam tal tema. Assim como a Geografia tende a enfatizar a materialidade do 

território e a Ciência Política referenda-se a sua construção a partir de relações de 

poder (normalmente ligadas à concepção de Estado), a Economia e Antropologia 

divergem-se, onde a primeira percebe o território como força produtiva, ao contrário 

da segunda, que destaca sua dimensão simbólica. Ou ainda a concepção a partir da 

Sociologia e Psicologia, que entende sua materialidade por meio de sua intervenção 

nas relações sociais e a partir da construção da subjetividade ou identidade pessoal, 

respectivamente. Apesar de trata-se de um objeto que admite diversas concepções, 

visto sua polissemia, Haesbaest (2006), propõe um quadro expositivo acerca das 

noções de território agrupando-as em três vertentes básicas: política (onde o 

território é visto como um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce 

um determinado poder), cultural (como produto da apropriação/valorização simbólica 

de um grupo em relação ao seu espaço vivido) e econômica (como fonte de 

recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação capital-

trabalho). A estas, acrescenta-se a interpretação naturalista, mais remota e pouco 

vinculada as Ciências Sociais, onde o território é compreendido com base nas 

relações da sociedade com a natureza.  

 

Tais noções abordadas pelo autor são analisadas a partir de duas 

perspectivas teóricas, as quais abarcam a fundamentação filosófica de cada um dos 

aspectos apontados. Desta forma a conceituação de território é analisada a partir de 

dois binômios: materialismo-idealismo e espaço-tempo, onde a utilização destes 

dependerá do posicionamento filosófico adotado pelo pesquisador. O primeiro 



57 

 

binômio compreende o território por meio de um desdobramento que aponta para 

duas perspectivas: uma parcial, ao enfatizar apenas uma dimensão (seja política, 

econômica, cultural ou natural) e outra integradora, que, na resposta a problemáticas 

uma vez condensadas através do espaço, envolvem conjuntamente todas aquelas 

esferas. O segundo binômio apresentado pelo autor compreende o território por 

meio de dois sentidos, um de caráter absoluto ou relacional e outro a partir da 

historicidade e geograficidade. O primeiro refere-se aos aspectos da dinâmica 

temporal (relativizadora) e fisico-material (objeto), já o segundo abarca a condição 

geral de um grupo em determinado espaço geográfico ou suas características 

historicamente circunscritas (período, grupo social, espaço geográfico).  

 

Às dimensões referendadas a partir de uma análise acerca das teorias 

filosóficas, que fundamentam o conceito de território, acrescenta-se, ainda, as 

reflexões de Raffestin, segundo as quais o território é compreendido a luz de duas 

concepções: naturalista, que “percebe o território num sentido físico, material, como 

algo inerente ao próprio homem, quase como se ele fosse uma continuidade do seu 

ser, como se o homem tivesse uma raiz na terra” (2009a, p. 118) e sob uma 

concepção etnocêntrica, “a qual ignora toda relação sociedade-natureza, como se o 

território pudesse mesmo prescindir de toda base natural e fosse uma construção 

puramente humana, social” (2009a, p. 119). Entendimento parcialmente similar com 

o proposto por Haesbaert, visto que este compreende que “não há indivíduo ou 

grupo social sem território, quer dizer, sem relação de dominação e/ou apropriação 

do espaço, seja ela de caráter predominantemente material ou simbólico” (2006, p. 

339), não desconsiderando, desta forma, a relação sociedade natureza apresentada 

por Raffestin (2009a).  

 

Segundo o explanado por Haesbaert (2006), acerca das noções de território, 

compreendido a partir das quatro vertentes analisadas (política cultural, econômica e 

naturalista), segundo, ainda, suas duas perspectivas teóricas (materialismo-

idealismo e espaço e tempo), tal interpretação adjetiva-se no momento em que o 

autor apresenta três concepções teóricas por meio das quais o território, assim como 

o processo de desterritorialização (DT), podem vir a ser interpretados, referendado 

segundo o esquema abaixo: 

 
1. Território em concepções mais materialistas 

1.1. Território como espaço material ou substratum 
1.1.1. Materialidade: DT como ciberespaço ou mundo “virtual” 
1.1.2. Distância física: DT como “fim das distâncias” 
1.1.3. Recurso “natural” o abrigo: “DT da Terra” 
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Quadro 05: Quadro esquemático acerca dos conceitos de território e desterritorialização. 
Fonte: Haerbaert (2006, p. 338). 
 

Os pressupostos levantados por Haesbaert (2006), no intuito de refletir acerca 

do conceito de território não se esgotam no objeto em si, perfazendo suas variantes 

tornando-o substancial aos demais aspectos. Desta forma a partir do território, 

emergem novos entendimentos que vem ao encontro da complexibilização deste 

conceito, maximizando seu entendimento e suas correlações.  Neste sentido, a partir 

de um dado território, o indivíduo ou grupo, o territorializa, no momento em que 

estabelece relações de domínio e apropriação do espaço, ou seja, a territorialização 

pode ser definida como a construção de uma “experiência integrada” do espaço, ao 

contrário do estabelecido ao longo do tempo, onde era ponderada a possibilidade de 

uma “experiência total do espaço”, relacionada aos territórios-zona, hoje 

sobrepujados pelo conceito de territórios-rede, descontínuos, móveis e 

especialmente fragmentados27. Segundo o autor: 

 

Mais do que território unitário como estado ou condição clara e 
estaticamente definida, devemos priorizar assim a dinâmica 
combinada de múltiplos territórios ou “multiterritorialidade”, melhor 
expressas pelas concepções de territorialização e desterritorialização, 
principalmente agora que a(s) modalidade(s) domina(m) nossas 
relações com o espaço. Essas dinâmicas se desdobram em um 

                                                 
27 De acordo com Haesbaert (2009a), em tempos atuais os territórios-rede se sobrepujam aos 
territórios-zona, visto sua articulação entre diferentes territorialidades bem como suas estruturações 
internas, ao contrário da conotação de zona que se refere ao controle dos processos sociais através 
do controle de zonas e limites ou fronteiras, priorizando a estabilidade (identidade) ou fixação 
(enraizamento). 
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contínuo que vai do caráter mais concreto ao mais simbólico, sem que 
um esteja dicotomicamente separado do outro. No caso de um 
indivíduo e/ou grupo social mais coeso, podemos dizer que eles 
constroem seus (multi)territórios integrados, de alguma forma, num 
mesmo conjunto, sua experiência cultural, econômica e política em 
relação ao espaço. (HAESBAERT, 2006, p. 341) 

 

Assim, a partir de novas vivências em diferentes territórios ao mesmo tempo, 

o homem passa a reconstruir constantemente o seu espaço, o que, segundo o autor, 

não resulta na perda das territorialidades já estabelecidas, mas na reconstrução das 

mesmas, culminando em uma multiterritorialização e não em uma 

desterritorialização. Estas vivências, que ocorrem concomitantemente em especial a 

partir do século XX, estão aliadas às novas tecnologias as quais contribuíram para 

uma nova releitura das dinâmicas sócio-espaciais vividas, onde se destaca, 

primeiramente, a maior velocidade dos meios de transporte (de maior carga 

material), e em um segundo momento a expansão da comunicação instantânea (de 

maior carga imaterial). No que concerne a este último aspecto, Haesbaert 

acrescenta ainda que tal variante sofreu conseqüência a partir “dos processos de 

globalização que comprimiram o espaço e o tempo, erradicando distâncias pela 

comunicação instantânea e promovendo a influência de lugares os mais distantes 

uns sobre os outros (...)”.(2009a, p. 19). Contudo, Raffestin (1993), ao apresentar 

seu manifesto acerca de tal reflexão, exterioriza sua inquietação no que tange a 

disparidade da velocidade entre as redes de circulação e comunicação, as quais 

sofreram uma dissociação em decorrência da tecnologia a partir do século XIX, onde 

a informação, até então, operava em consonância com o ritmo dos homens e dos 

bens. Tal realidade sofreu alterações, “desde então as distâncias em matéria de 

comunicação foram praticamente abolidas, na medida em que a transferência da 

informação de um ponto a outro do mundo pode ser quase imediata” (RAFFESTIN, 

1993, p. 201). Por entender que as redes constituem um meio de produzir o 

território, o autor ratifica sua preocupação acerca da desproporção entre distância de 

circulação e comunicação, a qual acaba por ocasionar novos problemas, visto que a 

“o ideal do poder é agir em tempo real” (Iden).  

 

Contudo, as duas formas básicas de efetivação da multiterritorialidade 

apresentadas por Haesbaert, quando entendidas, segundo alguns autores, como 

modos de incitar a perda da base territorial pode causar, segundo o autor, várias 
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dicotomias, em especial entre espaço e tempo, como se o território fosse fixação, 

imobilidade e rede fosse um processo de mobilidade extrema, e por tanto de 

desterritorialização. Tal ponderação remete-se a já referida diferença entre 

territórios-zona e territórios-rede. Assim, por meio de dois apontamentos feitos pelo 

autor, pode-se entender a dinamicidade empregada pelo conceito de redes e a 

importância de um entendimento co-relacional entre os aspectos referendados.  

 

Primeiramente o autor destaca a fragilidade imposta ao exercício de 

conceituar o território, uma vez que o mesmo parte de entendimentos dicotômicos, o 

quais não explicitam a interação entre os elementos que necessariamente deveriam 

ser trabalhados concomitantemente, entre eles fixação e mobilidade, concreto e 

abstrato, objetos e fixos versus ações e fluxos, características estas que encontram-

se na discussão entre espaço e tempo. Por conseguinte, o entendimento de que não 

existem redes efetivamente globais visto que “uma das características das redes é 

que elas formam apenas linhas (fluxos) que ligam pontos (pólos), jamais 

preenchendo o espaço no seu conjunto, muitos são os interstícios que se oferecem 

para outras formas de organização no espaço” (HAESBAERT, 2009a, p. 123). Desta 

forma vale a reflexão: 

 

Essas articulações territoriais em rede dão origem a territórios-rede 
flexíveis onde o mais importante é ter acesso aos pontos de 
conexão que permitem “jogar” com a multiplicidade de territórios 
existentes, criando assim uma nova territorialidade. Mas não se 
trata, também, como no passado, da simples possibilidade de 
“acessar” ou de “ativar” diferentes territórios. Trata-se de fato de 
vivenciá-los, concomitantemente e/ou consecutivamente, num 
mesmo conjunto, sendo possível criar aí um novo tipo de 
“experiência espacial integrada” (HAESBAERT, 2006, p. 346). 

 

As redes, este apanhado complexo que dinamiza o território entendido por 

alguns autores como seu próprio produtor, segundo Haesbaert (2005), são 

concebidas como componentes fundamentais na articulação e na desarticulação 

territorial, também podendo ser analisadas como a representação da ação a 

distância que se associa à extensão territorial (MACHADO, 1998). Neste sentido, far-

se-á uso dos apontamentos feitos pelo Projeto de Reestruturação do Programa de 
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Desenvolvimento da Faixa de Fronteira28 do Ministério da Integração Nacional, que 

ratifica o sentido de complementaridade entre rede e território onde sugere um 

quadro relacional (quadro 06), entre os conceitos de território, territorialidade e rede 

o qual sucinta apontamentos anteriormente trabalhados. 

 
A partir dos aspectos referendados, pode-se inferir de forma sublinhar que 

para haver a articulação destas redes, é inerente a presença de um pacto relacional, 

onde “entrar em relação com os seres e as coisas é traçar limite ou se chocar com 

limites” (RAFFESTIN, 1993, p. 164). Compreensível no momento em que se 

considera que “toda a relação depende da delimitação de um campo, no interior do 

qual ela se origina, se realiza e se esgota” (Iden). Estes limites, a partir da 

concepção do autor, são elementos pertencentes ao mesmo conjunto de fronteira, 

regra, mito e cerimonial os quais funcionam sempre como mecanismos de 

regulação. Assim, “o limite, a fronteira, seria sempre a expressão de uma interface 

biossocial, que não escapa a historicidade e que pode, por conseqüência, ser 

modificada ou até mesmo ultrapassada” (RAFFESTIN, 1993, p. 164).  

 

  Alternativa 1 Alternativa Proposta 

Território Dominação/Estado             
(jurídico - administrativo) 

Controle e/ou Dominação e/ou Apropriação; 
Estado/comunidades (ação de exclusão). 

Territorialidade Qualidade Geral do território 
(única) 

Processos relacionados ao poder sobre o território 
(afetar, influenciar, controlar o uso social do 

espaço físico); "empilhamento" e/ou articulação             
(ação de inclusão). 

Relação 
Território-Rede 

Oposição entre território 
(permanente, independente)     

e organização em rede 
(efêmera, dependente). 

Relações de interdependência entre redes 
(transacionais, técnicas, sociais, informacionais) e 

território (complementares; superposição; 
hierarquia). 

Quadro 06: Conceitos – Território, Territorialidade e Rede. 
Fonte: BRASIL. Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira/Ministério da Integração 
Nacional. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005.  

 

                                                 
28

 Da parceria entre a Secretaria de Programas Regionais do Ministério da Integração Nacional e a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro resultou a iniciativa de sistematização e análise de 
informações concernentes à Faixa de Fronteira Internacional do Brasil, de modo a subsidiar políticas 
públicas em diversas escalas de ação governamental. In: BRASIL. Programa de Desenvolvimento da 
Faixa de Fronteira/Ministério da Integração Nacional. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 
2005.  
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Entretanto, Machado (1998) apesar de sinalizar a proximidade entre os 

termos fronteira e limite, ratifica suas diferenças essenciais, onde o primeiro surge 

como fenômeno da vida social espontânea, indicando a margem do mundo habitado 

que com o tempo tornaram-se lugares de comunicação e consequentemente 

adquirirem um caráter político. Já o segundo, foi criado para designar o fim daquilo 

que mantém coesa uma unidade político-territorial, assim, “as diferenças são 

essenciais (...) a fronteira está orientada para fora (forças centrífugas), enquanto os 

limites estão orientados para dentro (forças centrípetas)” (MACHADO, 1998, p. 42). 

Neste sentido, e de forma complementar, a concepção de limite não está ligada à 

presença de pessoas, sendo a abstração generalizada na lei nacional e sujeita a leis 

internacionais, desconsiderando, com freqüência, as aspirações dos habitantes de 

fronteira. Entretanto, a fronteira pode ser vislumbrada pelo viés da integração, por 

tratar-se de um espaço de inter-relações e de constantes variações de estruturas 

sócio-políticas e culturais distintas. Assim, cabe ao limite, o papel delimitador de 

unidades políticas soberanas, permanente e fixo, desconsiderando os fatores 

comuns, físico-geográficos ou culturais (MACHADO, 1998).  

 

Este espaço geográfico, em conseqüência de sua complexibilidade, é 

considerado pelos estudiosos a partir de denominações diferenciadas, as quais 

apresentam variações conceituais. Segundo Abinzano (2005), a fronteira é 

entendida a partir de dois aspectos dicotômicos, linhas e regiões de fronteira. A 

primeira é concebida como um ponto divisório, um espaço convencionado e definido, 

estabelecido pelos Estados-nação ou outras formas de organização política segundo 

normas do direito internacional público. O autor referenda-se a tal nomenclatura 

ainda no sentido de espaço de travessia, onde as linhas de fronteira são 

compreendidas como instituições especializadas no controle do trânsito de pessoas, 

mercadorias e mensagens. Neste sentido, referem-se às aduanas, escritórios de 

migração, forças armadas e de Segurança, de maneira que as fronteiras são 

entendidas como “líneas geo-políticos consagradas em tratados, son realidades 

concretas, ancladas territorialmente, definidas de manera compleja y sutil por leyes e 

constituciones respectivas” (ABINZANO, 2005, p. 14).  

 

Quando analisado na perspectiva de região, o espaço de fronteira adjetiva-se, 

sendo um conjunto de múltiplas relações econômicas, sociais, políticas, trabalhistas, 
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culturais e pessoais. Compreendido não somente como regiões espaciais e sim 

como espaços humanizados, onde as relações entre os indivíduos e grupos se 

sobrepujam a demais aspectos. Com referência a concepção do autor com relação 

às regiões de fronteira vale a reflexão:  

 

Dos sociedades que habitan a ambos lados de uma línea de frontera 
y que interactúan de diversas formas marcan com sus práxis los 
limites socio antropológico de la región de frontera. Y em esa práxis 
generan construcciones simbólicas y representaciones colectivas 
que son consubstanciales com el proceso dialéctico de las acciones 
y las ideologías de las sociedades fronterizas e y los hombres de la 
frontera. Porque las sociedades de frontera poseen una 
especificidad innegable (ABINZANO, 2005, p. 114).    

 

Neste mesmo sentido, o Projeto de Reestruturação do Programa de 

Desenvolvimento da Faixa de Fronteira do Brasil apresenta duas formas de 

compreender este espaço, os quais vêm ao encontro do apresentado por Abinzano 

(2005). O primeiro deles refere-se a faixa de fronteira29 e o segundo enquanto zona 

de fronteira. Aspectos estes que se aproximam da diferenciação feita pelo autor 

entre limite e fronteira. Assim, as faixas referem-se aos limites territoriais do poder 

do estado, enquanto às zonas se atribui os aspectos de interação de um espaço 

social transitivo, onde os limites internacionais apontam para diferenças. Sendo, 

desta forma, um “produto de processo de interações econômicas, culturais e 

políticas, tanto espontâneas como promovidas, a zona de fronteira é o espaço-teste 

de políticas públicas de integração e cooperação” (BRASIL, 2005, p. 21), onde por 

meio deste espaço exteriorizam-se as diferentes expectativas entre o local e o 

internacional. A partir de tais apontamentos torna-se compreensível que:  

 
A fronteira não é uma linha, a fronteira é um dos elementos da 
comunicação biossocial que assume uma função reguladora. Ela é a 
expressão de um equilíbrio dinâmico que não se encontra somente 
no sistema territorial, mas em todos os sistemas biossociais. 
(RAFFESTIN, 2005, p. 13) 

                                                 
29

 A Faixa de Fronteira interna do Brasil com os países vizinhos foi estabelecida em 150 km de largura 
(Lei 6.634, de 2/5/1979), paralela à linha divisória terrestre do território nacional. A largura da Faixa foi 
sendo modificada desde o Segundo Império (60 km) por sucessivas Constituições Federais (1934; 
1937; 1946) até a atual, que ratificou sua largura em 150 km. A preocupação com a segurança 
nacional, de onde emana a criação de um território especial ao longo do limite internacional 
continental do país, embora legítima, não tem sido acompanhada de uma política pública sistemática 
que atenda às especificidades regionais, nem do ponto de vista econômico nem da cidadania 
fronteiriça. In: BRASIL. Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira/Ministério da Integração 
Nacional. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005.  
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A partir das ponderações feitas acerca das noções de espaço, território, 

territorialidade, rede, limite, linha e zona de fronteira, reflexões estas entendidas 

como de fundamental importância para a compreensão deste espaço provido de 

especificidades, o Projeto de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da 

Faixa de Fronteira do Brasil, assim como Abinzano, apresenta uma última reflexão 

referente à compreensão de tal universo ao ponderar as regiões e sub-regiões que 

se encontram nesta então denominada zona de fronteira. Assim, a utilização do 

conceito de regionalização deve ser considerada uma vez que se materializa, neste 

caso, não apenas sob o aspecto político de uma localidade, mas também como 

conseqüência de um processo efetivamente forjado por meio das ações dos próprios 

indivíduo e comunidade envolvida no processo. A partir de tal perspectiva, inclui-se 

na análise, devido sua importância, o urbano, representado pelas cidades-gêmeas, 

“núcleos articuladores de redes (e sub-redes) locais, regionais, nacionais e 

transnacionais” (BRASIL, 2005, p. 21).  

 

Quando tomados tais pressupostos acerca da regionalização, torna-se 

compreensível que as regiões apontadas, bem como as sub-regiões, sejam 

entendidas de forma dinâmica e complexa como um conjunto de territorialidades, 

redes e múltiplos aspectos econômicos e sociais, os quais podem ser 

compreendidos por meio do quadro a seguir.   
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Quadro 07: Conceitos – Faixa e Zona de Fronteira 
Fonte: BRASIL. Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira/Ministério da Integração 
Nacional. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005. 

 

Tais reflexões permitem a inferência de que apesar da tentativa de definir os 

espaços de fronteira de forma a serem entendidos como territórios únicos, o 

movimento e as inter-relações a eles empregados, contribuem para que sejam 

vislumbrados como sistemas abertos, em constante reestruturação visto a 

dinamicidade dos processos sócio-espaciais a que estão submetidos.  

 

Assim, a compreensão do território de fronteira não se restringe a uma análise 

seccional, a qual não contemplaria a amplitude de conceitos e concepções 

admissíveis. Sua interpretação, uma vez valendo-se de demais reflexões que 

embasam sua problematização, torna-se tarefa árdua. Para tanto, mais do que os 

aspectos físicos evidentes a cada espaço, as relações que se exprimem a partir 

destes, acabam por diferenciá-lo, de forma especial, de demais recortes territoriais.  

 

Este espaço, que nasce da diferença não pode ser compreendido por meio de 

análises minimalistas as quais não contemplam a magnitude do desigual. Assim, 
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para se compreender um espaço diferenciado com dinâmicas específicas, deve-se 

enxergar ao invés de olhar, considerando este território a partir da perspectiva de um 

organismo vivo, como um todo indecomponível. 

 

 

2.2.2 Turismo, hospitalidade e fronteira 

 

 

 Na diligencia da construção de um conceito que defina o fenômeno turístico 

de forma a abarcar um arcabouço teórico que contemple as inúmeras facetas do 

fenômeno, imputa ao pesquisador o exercício de uma tentativa de análise deste 

objeto a partir de diferentes vieses que, separadamente não exprimem, na maioria 

das vezes, sua totalidade. A propriedade de versar por inúmeros campos do 

conhecimento, resulta na impossibilidade de um entendimento parcial do turismo, 

comprometendo-o por meio de análises seccionais e minimalistas. As definições 

apresentadas através de estudos acerca do fenômeno, pertinentes para o 

entendimento holístico do processo, retratam sua complexibilidade, o que pode ser 

observado por meio das diferentes abordagens as quais refletem distintas realidades 

espaços-temporais. 

 

Diversos são os aspectos referendados que, conjuntamente, auxiliam na 

interpretação das dinâmicas características do turismo. Tais especificidades 

encontradas nas definições propostas por estudiosos, desde 1911 (BARRETTO, 

1995), ponderam os processos econômicos da atividade (que se manifestam na 

chegada, permanência e saída chegada dos turistas de determinada localidade), a 

não fixação de residência nos locais visitados, o abandono temporário dos locais de 

residência, bem como apontamentos que contemplam as motivações dos turistas, 

tais como, satisfação de uma necessidade de luxo, vitais e de cultura.   

Entretanto, por conseqüência das novas realidades apresentadas pela 

atividade turística, reflexo de suas manifestações multifacetadas (MOESCH, 2000), 

os conceitos apresentados se complexibilizam, e passam a considerar aspectos 

antes negligenciados, tais como: as relações produzidas pelos turistas, 

equipamentos turísticos, organizações privadas e públicas, bem como o 

entendimento de que se trata de um fenômeno social. Contudo, apesar do 
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desenvolvimento das concepções, a Organização Mundial do Turismo utiliza um 

conceito modesto, onde define turismo como a “soma das relações e de serviços 

resultantes de um câmbio de residência temporário e voluntário motivado por razões 

alheias a negócios ou profissionais”.  

 

Tais apontamentos vêm ao encontro das perspectivas de análise específicas 

das distintas áreas que por meio de seus esforços, em especial na última década, 

contribuem para o enriquecimento das concepções deste fenômeno. As 

classificações e tipologias que emergem de tais análises, entretanto, resultam em 

conceitos e definições pontuais, as quais carecem de um maior embasamento por 

meio de discussões de cunho teórico-conceitual e até mesmo filosófica sobre o 

objeto. Todavia, assegurar que não existe um corpo teórico suficiente que embase o 

estudo do turismo torna-se inaceitável, visto inúmeros trabalhos teóricos bem 

fundamentados, ainda que se encontrem dispersos e fragmentados na literatura 

estrangeira (LOHMANN, 2008). O estudo do fenômeno pode ser constado por meio 

de teorias, sistemas e modelos os quais apesar de compartimentados, por se tratar 

de uma área de investigação recente, constituem um apanhado reflexivo que deve 

ser considerado. Assim, as análises partem, muitas vezes, de discussões que 

perfazem abordagens sistêmicas, interdisciplinares, epistemológicas, existenciais da 

sociedade industrial e que podem contar, ainda, com teorias como a do espaço 

turístico defendido por Boullón (2002).  

 

A partir da abordagem da Teoria Geral dos Sistemas (T.G.S.), de Ludwing 

von Bertalanffy, por exemplo, inúmeros estudos referentes a atividade turística 

emergem. Segundo Beni, responsável pela formulação do Sistema de Turismo 

(SISTUR), referência no Brasil, a T.G.S. afirma que:  

 

Cada variável, em um sistema, interage com outras variáveis de 
forma tão completa que causa e efeito não podem ser separados. 
Uma única variável pode, ao mesmo tempo, ser causa e efeito. A 
realidade não permanecerá imóvel. Mas pode ser desmembrada. 
Não será possível entender uma célula, a estrutura de um cérebro, a 
família, uma cultura ou o Turismo se forem isolados de seus 
contextos. O relacionamento é tudo (BENI, 1998, p. 19).  

 Assim, a inter-relação e interdependência entre os componentes de um 

sistema são vislumbradas de forma a compreender um total integrado, não sendo 
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possível o estudo de seus elementos de forma isolada. Ao encontro de tais 

premissas, Beni (1998) apresenta o Sistema de Turismo como um sistema aberto 

sistematizado em quatro grandes recortes: conjunto das relações ambientais, 

conjunto da organização estrutural, dinâmica e instrumentação e operacionalização 

do sistema. 

Em uma primeira análise, são considerados os aspectos que perfazem as 

dinâmicas específicas de quatro subsistemas: ecológico, econômico, social e 

cultura, os quais, separadamente, são autônomos e possuidores de uma estrutura 

específica. A importância destes apontamentos a partir da referência do conjunto 

das relações ambientais do SISTUR se justifica, visto a influência direta destes 

aspectos para atividade turística bem como a ação que o turismo exerce nestas 

áreas, ratificando assim a compreensão que o autor tem de uma visão sistêmica do 

processo. Tal preceito pode ser constatado, também, em sua análise acerca do 

conjunto da organização estrutural do SISTUR, o qual é seccionado em dois 

grandes grupos: superestrutura e infra-estrutura. A primeira refere-se à noção de 

políticas de turismo, ação do Estado na estrutura administrativa política de uma 

localidade e o Estado no processo de planejamento do turismo, aspectos que se 

manifestam no conjunto de medidas de organização e promoção de órgãos e 

instituições oficiais e estratégias governamentais que interferem no setor. Já a infra-

estrutura remete-se aos serviços urbanos, saneamento básico, viário e de 

transporte, a organização territorial bem como os custos que estes aspectos 

envolvem. Finalmente, Beni apresenta a dinâmica do sistema por meio de cinco 

subsistemas: mercado, oferta, produção, distribuição e demanda os quais 

subsidiarão, juntamente com os demais aspectos apontados, a instrumentação e 

operacionalização do Sistema de Turismo.  

Apesar de considerado a mais popular das propostas sistêmicas do 

entendimento do fenômeno turístico, o estudo de Beni (1995), foi precedido pelas 

considerações tecidas por Cuervo em sua obra El Turismo com Médio de 

Comunicacíon Humana de 196730 (LOHMANN, 2008), o qual referenda, em 

especial, a função comunicacional do turismo. Ao ratificar seu posicionamento, o 

                                                 
30

 Publicação esta, editada por um órgão oficial, o Departamento de Turismo do Governo do México 
em comemoração ao Ano Internacional do Turismo em 1967, um ano antes da publicação da versão 
em inglês (editado nos Estados Unidos), da Teoria Geral dos Sistemas (LOHMANN, 2008). 
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autor aponta aspectos positivos e negativos desta transmissão de informações, 

citando a possibilidade da promoção da paz mundial e da desarmonia das relações 

humanas a que poderiam estar propensas localidades específicas.   

Entretanto, a adaptação da Teoria Geral dos Sistemas para a atividade 

turística, tem em Leiper (1990), seu modelo mais popular internacionalmente. Por 

meio da influência de fatores externos, os quais influenciam o sistema e são também 

impactados pelo mesmo, entendimento também seguido por Beni (1995), o autor 

apresenta sua proposta por meio das relações estabelecidas a partir de cinco 

elementos. Assim, a região de origem dos viajantes, região de trânsito (que interliga 

a origem e o destino) e região de destino turístico, são os três elementos geográficos 

que somados com o turista e a “indústria” de turismo e viagens, configuram o 

Sistema Turístico.  

 Ao encontro do proposto por Leiper (1990) e Beni (1998), Molina (1997) 

apresenta uma proposta que compila as percepções destes dois autores, as quais 

embasam seu entendimento de um Sistema Turístico. Assim, pesar de trabalhar com 

os elementos superestrutura, demanda, infra-estrutura, atrativos, equipamentos e 

comunidade receptora, Molina não os explica especificadamente, o que de acordo 

com Lohmann (2008), torna sua proposta frágil e incompleta, por não contemplar, 

ainda, abordagens referentes aos aspectos socioeconômicos, cultural, social, e 

psicológicos. Aspecto justificável, visto que Molina endente o turismo a partir de uma 

visão econômica, ou melhor, como um segmento desta.   

 

Por meio de questionamentos acerca do que se pode conhecer em turismo, 

como é produzido seu conhecimento, se seu conhecimento é possível, como se dá a 

apreensão deste conhecimento, até onde vai este campo de estudo, entre outras 

incógnitas é que parte a análise deste fenômeno por meio de uma abordagem 

epistemológica (LOHMANN, 2008). Acerca do que trata a epistemologia e sua 

relação como turismo, Tribe pondera:  

 
The  question  of  knowing  about  what  one  knows  about  tourism  
is  an epistemological  question,  epistemology  being  that  branch  
of  philosophy  which  studies  knowledge.  Its  essential  concern  is  
the  analysis of  the  validity  of  a  claim  to  know  something.  The  
epistemology  of tourism  thus  inquires  into  the  character  of  
tourism  knowledge,  the sources  of  tourism  knowledge,  the  
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validity  and  reliability  of  claims  of knowledge  of  the  external  
world  of  tourism,  the  use  of  concepts, the  boundaries  of  
tourism  studies,  and  the  categorization  of  tourism studies  as  a  
discipline  or  a  field (TRIBE, 1997, p. 639). 
 

O autor entende, por meio de uma abordagem epistemológica, que o 

conhecimento do turismo é criado a partir de outras disciplinas31 (disciplinas n), que 

oferecem as ferramentas de abordagem, para construção de um quadro teórico 

específico (Banda K), explicitado na figura 01. 

 
Figura 01: Criação do conhecimento em turismo na visão de John Tribe. 
Fonte: Tribe (1997, p. 650). 

Desta forma, aspectos superficiais e pseudocientíficos não são considerados 

no momento em que o turismo é percebido por meio da epistemologia, visto que 

esta por certo questionará os alicerces fundamentais do conhecimento do objeto, 

onde, nesta prática, vê-se a necessidade de “abandonar as análises cartesianas do 

pensamento científico, examinando suas possibilidades de superação” (MOESCH, 

2000, p. 15). Assim, esta abordagem afasta-se, segundo Moesch, de compreensões 

de cunho funcionalistas, (encontradas em Fuster, 1991) e fenomenológicas (em 

Centeno, 1999), que por meio da vertente sistêmica, por exemplo, consideraram, por 

mais de vinte anos, o turismo como um subsistema de um sistema maior: o 

econômico. Para a formulação de uma nova construção do conhecimento acerca do 

                                                 
31 Entende-se, aqui, disciplina como sinônimo de ciência, a qual possui método de investigação e 
objeto de pesquisa já constituídos, e campo como objeto de estudo de outras disciplinas (ou 
ciências). (LOHMANN, 2008). 
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turismo, por meio de uma concepção epistemológica, a autora propõe os 

apontamentos de Castells (1997), Morin (1986) e Maffesol (1996), que contempla, 

de acordo com suas especificidades de estudos, diferentes aspectos necessários 

para uma análise interdisciplinar do fenômeno. 

 

A interdisciplinariedade anteriormente referendada é também encontrada no 

modelo proposto por Jafar Jafari (Figura 02), onde o turismo estaria no centro de 

uma análise, e seu estudo partiria das discussões de outras disciplinas que 

contribuiriam para a interpretação do fenômeno turístico. Abordagem esta 

ponderada por Tribe, que entende que aspectos como Agricultura, Marketing, 

Ecologia, Parques e Recreação, não podem se considerados disciplinas (visto a 

conotação usada), apesar da inclusão de seus estudos serem de grande importância 

para a compreensão do fenômeno, motivo pelo qual, o autor referenda em sua 

proposta de análise do objeto, duas perspectivas, onde a contribuição das 

disciplinas e subdisciplinas para a compreensão do turismo se dão a partir do 

Campo do Turismo 1 (por meio de aspectos comerciais do turismo) e 2 (aspectos 

não comerciais). Assim, o conhecimento produzido por uma ciência (em contexto 

acadêmico) e a o por meio das práticas em empresas, governo e grupos de 

interesse, são contemplados. 

Desta forma, resultando em uma amálgama complexa, tais apontamentos 

tornam-se pertinentes uma vez que a tentativa de análise do fenômeno turístico, não 

se reduz a uma tarefa simples.  Infere-se que a complexa teia teórico-conceitual 

inerente ao fenômeno, visto seu aspecto multifacetado, admite a análise do mesmo 

por inúmeros vieses, que em conjunto, colaboram para a compreensão desta 

atividade.  
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Figura 02: Modelo de produção do conhecimento em turismo de Jafar Jafari. 
Fonte: Jafari (2005, p. 15). 

 

Assim, ao se propor um estudo de um campo tão heterogêneo, este deverá, 

por certo, adotar princípios norteadores de análise. Neste sentido, a compreensão 

do fenômeno enquanto atividade social, pontuada por uma corrente de autores, 

resulta em concepções mais abrangentes as quais passam a considerar as 

inúmeras relações intrínsecas da atividade. Este aspecto permite uma análise a 

partir de facetas menos visíveis do processo, ao contrário de apontamentos acerca 

das dimensões políticas e econômicas, as quais, visto suas estruturas e inter-

relações com o turismo, são mais perceptíveis. Entretanto, para a efetivação deste 

fenômeno parte-se de sua principal engrenagem, o indivíduo. Este que se desloca, 

por meio de uma mobilização pessoal, ou não32, precede verdadeiramente qualquer 

dinâmica referente ao turismo.  

 

Referendar aspectos que sejam propulsores de uma escolha de afastamento 

da vida cotidiana de milhares de seres humanos torna-se, para fins desta proposta 

de estudo, uma perspectiva de análise do fenômeno turístico, que se remete a sua 
                                                 
32 É sabido que muitas vezes “a decisão pessoal é de certa forma condicionada pela sociedade” 
(KRIPPENDORF, 1989, p. 41). Esta liberdade, por muitos aspirada, atualmente se comporta de 
acordo com as normas vigentes na sociedade onde, “não há mais a preocupação com o que se vai 
fazer nas férias, mas para onde se vai nas férias” (Iden, p. 42). 
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dimensão humana por meio da qual, questões de cunho sócio-cultural são 

considerada. A partir de uma abordagem segundo o modelo existencial da 

sociedade industrial, defendido por Krippendorf (1989), pode-se compreender o ato 

de deslocamento dos turistas não mais como a necessidade inata de viajar, mas a 

fuga do cotidiano, palavra que neste momento reveste-se de conotação negativa. 

Surge desta forma, a necessidade de viajar, substituindo o desejo33 que apenas 

reconhece-se no descanso do esgotamento conseqüente das condições geradas 

pelo desenvolvimento da nossa sociedade industrial.     

 

Esta busca, onipresente em quaisquer das razões específicas encontradas no 

ato de viajar, é materializada por meio de dois tipos de fatores que, segundo Burns 

(2002), direcionam as ações de escolha: o fator de impulsão e o de atração. O 

primeiro refere-se aos motivos que deslocam o turista a determinado destino, ou 

seja, a motivação, neste aspecto de cunho pessoal que conseqüentemente constitui-

se a partir de fundamentos diversos. Já o segundo, remete-se aos aspectos que 

atraem os turistas para um destino específico, onde a própria atração e a 

publicidade se fazem presentes. Assim, tal fator encontra-se suscetível a influências 

externas, e por isso de igual complexibilidade. 

 

Em primeira análise, ao remeter-se aos fatores de impulsão, infere-se que 

como “o ser humano se vê entre campos de tensões contraditórias, tais como: 

trabalho-descanso, vigília-sono, esforço-repouso, liberdade-obrigações, etc” 

(KRIPPENDORF, 1989, p. 38), é de sua natureza tentar manter o equilíbrio, mesmo 

porque, “encontrar o equilíbrio entre as necessidades é dominar a vida” (Iden, p. 39). 

Assim, o aspecto motivacional se torna de grande importância neste momento, visto 

que “é conseqüência de algum tipo de necessidade que, satisfeita, promove o 

equilíbrio do organismo” (DA SILVA, 2000, p. 73). Quando tal pressuposto não é 

alcançado, emerge o sentimento de insatisfação, que resulta no desejo de reagir.  

 

Tais considerações conduzem à reflexão de que ao turismo cabe a atividade 

especial de desempenhar funções que possam ser úteis para o equilíbrio dos 

anseios humanos, onde após o regorjeio das férias, os indivíduos estão preparados 

                                                 
33 Compreendido, neste sentido, com uma escolha pessoal, que não sofre interferência de pressões 
externas as quais acabam por condicionar o livre arbítrio do indivíduo.  
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para retornarem as suas atividades cotidianas. Neste sentido vale a reflexão de que 

o repouso e as férias tornaram-se sinônimos de turismo (KRIPPENDORF, 1989), 

visto a forma que este vem sendo entendido por aqueles que o relacionam ao ato de 

despir-se de compromissos pontuais e corriqueiros.  

 

Em conseqüência a esta estrutura organizacional, e porque não dizer 

existencial da sociedade industrial a que estão suscetíveis à maioria dos indivíduos, 

revelam-se algumas mazelas, as quais enfraquecem, em certos momentos, valores 

antes considerados imprescindíveis para um convívio harmonioso em sociedade. 

Entre muitos efeitos reflexivos destas novas dinâmicas destaca-se o 

enfraquecimento das relações humanas, onde o individual sobreleva-se ao coletivo, 

o que acaba por comprometer um aspecto bastante peculiar do turismo, o momento 

do encontro, concebido de diferentes formas as quais o atribuem conotações 

variadas. 

 

Assim, o encontrar, processo (entendido desta forma por envolver inúmeras 

etapas34), que não se restringe ao encontro entre humanos, pode ser vislumbrado 

em todas as propostas de entendimento da atividade referendadas em seus diversos 

modelos, teorias e sistemas. Propõe-se o exercício, a partir dos campos 

contraditórios a que os seres humanos estão expostos a fim de manter o equilíbrio, 

de considerar o ato de encontrar como contraponto do enfraquecimento das 

relações humanas. Visto que o ser humano dinamiza suas ações por meio de uma 

balança de ponderações, infere-se que esta carência pode desencadear a 

necessidade da efetivação do ato de encontrar, entendido neste momento, como 

fator de impulsão, ou seja, de motivação pessoal.  

 

Apesar de aparente coerência, entendimentos dessemelhantes acerca do 

encantamento e benefícios do encontro são pontuados, visto que não se pode 

desconsiderar que a atividade turística também é compreendida pela perspectiva da 

prestação de serviço. Neste sentido, no ato do encontro (neste momento entre o 

turista e autóctone), uma situação díspar se promove, onde, mais uma vez o 

descanso se defronta com o trabalho, entretanto de forma diferenciada. Assim, “o 

                                                 
34

 Ver em Da Silva (2000).  
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ambiente de férias colide com o ambiente de trabalho, e a necessidade de repouso 

com as necessidades da existência. O dinheiro de um é o pão do outro” 

(KRIPPENDORF, 1989, p. 110). O autor ratifica sua descrença, quando afirma que 

as chances de se estabelecer contatos humanos verdadeiros são mais fracas do 

que nunca, mesmo em se tratando de cidadãos da mesma nação que poderiam 

travar contatos sociais em um nível social equivalente. Contudo, Krippendorf (1998), 

não atribui um descrédito àqueles que (sobre)vivem do turismo por comportarem-se 

de forma a exteriorizar seu interesse meramente econômico neste contato, pois o 

contraponto também se estabelece, visto que os turistas vislumbram neste 

momento, segundo o autor, apenas o interesse em repousar e desligar-se do 

cotidiano.  

 

Apesar de não ser possível desconsiderar tais reflexões, pondera-se que “a 

qualidade do encontro está diretamente relacionada ao grau de interesse e abertura 

que se dispõe para os novos conhecimentos, os novos relacionamentos” (MOESCH, 

1998, p. 87), não sendo sensato, afirmar de total correta a assertiva da 

impossibilidade de uma aproximação real. Embora esta prática não seja 

compreendida pela totalidade dos partícipes do fenômeno turístico, “não arriscar-se 

a tal proximidade é desperdiçar oportunidades preciosas de penetrar no mundo 

mágico da pluralidade cultural, é negar-se à alteridade que tanto enriquece, é deixar 

de considerar que “todo o estranho é um amigo que ainda não se conhece” 

(MOESCH, Iden). Assim, o turismo pode ser compreendido, também, como 

alternativa de crescimento pessoal, visto que apenas é possível descobrir a si 

próprio, a partir do outro. Tal assertiva encontra em Wainberg (2003), um remate, 

onde “a interação proporcionada pelo turismo, em doses homeopáticas de tensão 

administrada, permite, paradoxalmente, que o turista descubra mais facilmente a si 

próprio do que o que lhe é estranho” (WAINBERG, 2003, p. 18). 

 

Esta consideração remete-se ao ato de transpor a soleira da porta (DERRIDA, 

2003), o permitir-se acolher o desconhecido, admitir o diferente onde “desconsiderar 

este fato, como outros semelhantes a serem agregados numa eventual fórmula 

decifradora da jornada turística, é falhar na compreensão da própria natureza do 

fenômeno” (WAINBERG, 2003, p. 7). Tais suposições aproximam-se da definição de 

hospitalidade defendida por Boff (2005), quando este a considera uma passagem, 
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que como tal envolve riscos e oportunidades, pois “toda a transição possui uma 

dimensão de continuidade e outra de novidade (...) como continuidade e novidade 

sempre coexistem, faz com que a passagem seja dramática” (BOFF, 2005, p. 10).  

 

Complementarmente, esta transposição35 é também referendada por 

Dufourmantelle e Derrida (2003), ao apontarem a sensação de estranhamento que 

se manifesta no encontro de dois desconhecidos, onde a emoção sentida é de uma 

inquietude, superada apenas após a familiarização, momento em que o mal-estar se 

interrompe. Este transpor, que permite o contato com o novo, efetiva-se em um 

território específico, o qual, segundo o autor, configura-se como o de fronteira, 

divisor de dois mundos. 

 

Neste momento, a fronteira se reveste, também, de uma conotação simbólica, 

não se limitando apenas aos entendimentos defendidos por geógrafos e demais 

pesquisadores que a vêem como objeto de um estudo científico específico. Este 

espaço limítrofe, demarcador de diferenças, também aproxima, e porque não afirmar 

que desperta o desejo de desvendar, visto que atividade turística promove o 

“estranho”, o desigual, aquilo que não pertence à costumeira forma de se viver a que 

estão submetidos os diferentes indivíduos nos mais distintos espaços geográficas 

desta grande nave azul na qual o homem está de passagem (BOFF, 2005).  

 

Neste sentido, o termo fronteira pode também ser compreendido como 

possuidor de elementos que se tornam demarcatórios, como a cultura, a história a 

tradição e a arquitetura (WAINBERG, 2003). Destaca-se aqui, o aspecto da língua 

de determinado povo ou suas variações regionais. Através de tal reflexão, ratifica-se 

que o “conhecer a língua de um e de outro é conhecer sua respectiva alma” (BOFF, 

2005, p. 29). Abstrai-se aqui o ato de conhecer especificamente, onde este implica 

no entender o universo simbólico do outro, pois ao comunicar-se, ou seja, ao 

permitir-se interagir de forma a promover um contato humano verdadeiro, 

“desvenda-se”, visto que grande parte da comunicação é simbólica, e desta forma 

                                                 
35 O termo transposição pode também ser compreendido de forma análoga com o turismo por meio 
da palavra viagem, segundo Leed citado por Gastal (1998). Assim, este termo pode ser utilizado para 
definir, metaforicamente, vários tipos de transposições/transições, tais como a morte (viagem eterna, 
passagem), viagem (jornada, peregrinação) e seus ritos de iniciação (ou passagem).  
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carregada de significações possuidoras de símbolos, por meio dos quais um povo se 

identifica e confere coesão entre si mesmo (BOFF, 2005).  

 

Por meio de tais análises, é possível perceber a presença de três elementos 

que perfazem tais reflexões: a fronteira, a diferença e o movimento. (WAINBERG, 

2003). Assim, esquematicamente, aquele, remete as discussões sobre território, 

esse à hospitalidade e suas especificidades e este ao ato de ir e vir, o que em uma 

visão conjuntural pode configurar o fenômeno turístico no momento em que cada um 

destes elementos forem trabalhados a partir de seus inúmeros sub-elementos, 

conferindo ao turismo sua inerente complexibilidade.   

 

Assim, no momento em que se afirma que “sem fronteiras não há turismo” 

(WAINBERG, 2003, p. 39), há a necessidade de uma reflexão aprofundada, despida 

de conceitos elementares e facilmente visíveis. Referenda-se aqui não o limite 

político administrativo, mas as dessemelhanças encontradas ao dispensar o 

invólucro que se está aprisionado, aos vícios dos olhares, permitindo, desta forma, 

que o desigual seja propulsor da aproximação, da descoberta e do respeito.   

 

Entretanto, a visão ingênua e/ou pueril acerca do turismo não se manifesta 

nesta análise, visto que conhecimento e ponderações acerca das dicotomias da 

atividade se fazem presentes em qualquer reflexão pretendida. Mesmo tal atividade 

sendo “revestida de excepcional carisma” (MOESCH, 1998, p. 80), não apenas suas 

virtudes são consideradas, levando-se em conta também seus pecados, aqui 

compreendidos como fragilidades, visto que se trata uma atividade que possui como 

elemento seminal o homem, provido de uma característica peculiar, a mutação 

permanente. Esta volubilidade é inerente ao ser, visto que seu crescimento e 

formação são permanentes, uma vez que o “inacabamento do ser ou sua 

inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento” 

(FREIRE, 1996, p. 55). 

 

Contudo, à humanidade também está atrelada o sentimento de insatisfação o 

qual, assim como a utopia, pode ser propulsor de transformações as quais não 

seriam possíveis se o impulso de mudança de um dado cenário, que não se mostra 

satisfatório, fosse sobrepujado pelo sentimento de conformismo e descrença. Assim, 
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acredita-se de forma otimista que o fenômeno turístico pode, na medida do real, ser 

trabalhado de maneira a colaborar com o enriquecimento das relações humanas, 

baseado em um sentido de solidariedade e de compreensão do outro por meio da 

prática da empatia, cabendo ao homem, o exercício de colocar-se no lugar do outro 

e desta forma, propor-se a enxergar-se de maneira diferente a partir dos olhos de 

outrem. Cabendo aqui, de forma sensível, promover o sentimento, em si próprio, de 

que o diferente é semelhante e por isso não totalmente desconhecido, o que pode 

ser considerado um pressuposto facilitador e contributivo para o desenvolvimento 

desta atividade de tamanha complexibilidade e por isso extremamente interessante 

e desafiadora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
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3.1 Apresentação dos trabalhos identificados na pesquisa 

 

 

 O universo da pesquisa constituiu-se por meio das produções científicas 

identificadas nos anais do Seminário Internacional de Turismo de Fronteira – 

FRONTUR (em formato CD), no período de 2008 a 2010. Visto que os espaços de 

discussões constituídos em formato de Grupos de Trabalhos (GTs), apenas foram 

configurados a partir da quinta edição do evento, justifica-se a não referência de 

produções anteriores a este período, aspecto entendido como não prejudicial ao 

estudo em questão visto o considerável número de trabalhos produzidos e 

apresentados neste exímio período. 

 

 As produções identificadas perfizeram um total de setenta (70) estudos, a 

partir dos quais foi elaborada uma relação ordenada especificando-os por meio de 

informações pontuais, tais como: instituição de origem, tipo de produção, formação 

dos profissionais, temática, título da produção, autoria da mesma e a zona de 

fronteira que se situa o estudo em questão.  

 

 A totalidade dos trabalhos se apresentou em formato de artigo, os quais 

refletiram, em decorrência da diversidade formativa e áreas de atuação dos autores, 

metodologias e recortes territoriais diversos, exteriorizando a complexibilidade do 

estudo nas regiões de fronteira quanto sua inter-relação com demais ciências. 

Entretanto, apesar da multiplicidade dos mesmos, constatada a seguir (Apêndices 

E, F e G), foram abstraídas desta totalidade as produções que possuíam 

preocupações acerca da temática hospitalidade e suas relações na zona de 

fronteira, resultando em sete (07) trabalhos os quais serão referendados a partir da 

Análise do Discurso do Sujeito Coletivo.  
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3.2 Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) e suas análises 

 

 

 Identificando a necessidade de constituição de um espaço de discussão 

acadêmica acerca da temática de fronteira, o Comitê PRO-FRONTUR apresentou, 

no ano de 2008, os GTs (Grupos de Trabalhos). Tal proposta viabilizou a 

socialização dos estudos desenvolvidos por pesquisadores, atentos às dinâmicas 

encontradas neste território, por meio da apresentação dos mesmos em espaços 

específicos organizados pelo evento. 

 

A partir da sistematização de tais produções, viabilizada por meio do 

cumprimento da segunda etapa da presente pesquisa (quadro 02), foram 

identificados setenta (70), trabalhos dos quais sete (07), apresentavam 

preocupações acerca do tema hospitalidade e suas relações nas zonas de fronteira, 

contemplando, assim, reflexões acerca das dinâmicas sociais do turismo 

desenvolvido neste território. Tais artigos apontados constituirão o universo de 

análise do presente estudo utilizando-se para tanto, o método do Discurso do Sujeito 

Coletivo e os procedimentos metodológicos descritos no item 1.3.1.1.  

. 

 Para que a seleção dos trabalhos fosse possível, os mesmos foram 

rastreados a partir da procura concomitante dos termos hospitalidade e fronteira em 

seus títulos, palavras-chaves e resumos. Contudo, a pouca utilização conjunta das 

referidas expressões resultou na necessidade de ampliação do conjunto de 

descritores que contemplassem, de forma co-relata, aspectos implícitos à prática da 

hospitalidade. Para tanto, a tais termos aditou-se: relações, interações e cultura de 

fronteira.  

 

Entretanto, alguns procedimentos adicionais ainda fizeram-se necessários, 

visto o restrito emprego de tais referências pelos pesquisadores nos três recortes 

propostos (título, palavras-chave e resumo). Assim, foi realizada a leitura das 

setenta (70), produções objetivando encontrar tais expressões em seus escopos. 

Desta forma, o cumprimento dos três procedimentos culminou na abstração das sete 

(07) referidas produções. 

   



81 

 

Assim, a partir da associação, discursividade e ordenamento seqüencial das 

expressões-chaves identificadas em cada artigo analisado, os DSCs serão 

apresentados. Entretanto, o processo de análise individual das produções revelou 

uma diversidade de idéias centrais e ancoragens, a partir das quais seriam possíveis 

análises diferenciadas, o que resultaria em DSCs diversos. Estas, contudo, foram 

sobrepujadas pela priorização de duas temáticas contempladas em algumas das 

idéias centrais e ancoragens dos artigos analisados, em conformidade aos objetivos 

propostos no estudo em questão. São elas:  

 

• Entendimentos dos autores acerca da hospitalidade a partir de suas 

concepções epistemológicas e teóricas; 

• A hospitalidade na fronteira a partir da dicotomia limite territorial e espaço 

de encontro e trocas. 

 

No momento em que uma análise acerca de entendimentos e discursos 

apresentados em um estudo é proposta, esta deve, por certo, considerar a imperiosa 

dificuldade em retratar fidedignamente a compreensão epistemológica de seu autor. 

Aspecto este resultante de uma percepção imbuída de conhecimentos diversos, os 

quais colaboram para a possibilidade de caminhos desiguais de compreensão por 

parte do sujeito que analisa. Tal pressuposto deve-se ao fato de que o pesquisador 

no exercício reflexivo de um dado tema, o faz a partir de entendimentos prévios 

resultantes de suas experiências acadêmicas as quais se refletem, mesmo que 

deforma ponderada, em suas considerações. Assim, “o cientista sempre deixa suas 

marcas, ainda quando acredita que se “apaga”. Em todo caso, o único modo 

coerente de desaparecer seria se calar ou, melhor ainda, abandonar a atividade 

científica. (FOLLARI, 2008, p. 83). 

 

A tentativa aqui, não se detém na justificativa de uma possível análise 

incompleta, mas de um penoso exercício que deve considerar as dessemelhanças 

conceituais e de vivências dos dois agentes deste processo: os autores dos artigos e 

o pesquisador.  
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PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SELECIONADAS FRONTUR 2008 – 2010 

FRONTUR 2008 

Instituição  
Tipo de 

produção 
Formação dos profissionais Temática Título Autor Localidade 

Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS 

Artigo 

Adriana Pisoni: Bacharel em Turismo 
(PUCRS), Mestre em Planejamento 
Urbano e Regional (UFRGS). Rut 
Marquetto: Bacharel em Turismo 
(UNIFRA/RS), Mestre em Engenharia de 
Produção (UFSM), Doutoranda em 
Desenvolvimento Regional (UNISCRS). 

Relações 
dulturais e sociais 
na fronteira 

“Fronteira da Paz”: 
inclusão e exclusão no 
turismo 

SILVA, A; 
MARQUETTO, R. Brasil/Uruguai 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Artigo 

Adriana Dorfman: Licenciada e Bacharel 
em Geografia (UFRGS), Mestre em 
Geografia (UFRJ) e Doutoranda em 
Geografia (UFSC) 

A cultura de 
fronteira 

A cultura do 
contrabando e A 
Fronteira como um 
Lugar de Memória  

DORFMAN, A. Brasil/Uruguai 

FRONTUR 2009 

Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul - 
PUCRS 

Artigo 

Antonio Carlos Castrogiovanni: 
Graduação em Geografia (UFRGS), 
Mestrado em Educação (UFRGS) e 
Doutorado em Comunicação Social 
(PUCRS)  

Turismo e 
Fronteira 

A Fronteira e seus 
Silêncios 

CASTROGIOVANNI, 
A. C. 

Rio Grande do 
Sul 

SENAC/RS Artigo 

Luiz Blanco: Mestre,  professor,  
pesquisador  e  coordenador  do  Curso  de  
Tecnologia  em  Hotelaria  da  Faculdade  
de Tecnologia (Senac/RS). Marcelo 
Silva:Especialista,  professor  e  
pesquisador  do Curso  de Tecnologia  em 
Hotelaria  (Senac/RS). Natália 
Usevicius:Aluna do Curso de Hotelaria 
(Senac/RS). 

Responsabilidade 
Civil e 
Hospitalidade 

Responsabilidade Civil 
dos Restaurantes nos 
pontos turísticos de 
Porto Alegre  

BLANCO, L; SILVA, 
M; USEVICIUS, N. 

Rio Grande do 
Sul 
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Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Artigo 
Otávio Vieira: Mestrando do Programa de 
Pós-Graduação em Geografia (UFRGS) 

Relações 
Fronteiriças e 
Turismo 

Relação  Turística  
Brasil  e  Argentina:  
Crise,  Fronteiras  e  
turistas  brasileiros  em 
território argentino. 

VIEIRA, O. Brasil/Argentina 

Centro 
Universitário 
Curitiba - 
UNICURITIBA 

Artigo 

Gustavo Blum e  Thiago Gonçalves: 
Acadêmicos do Curso de Relações  
Internacionais (UNICURITIBA). Nilson 
Fraga:Geógrafo, Mestre  em  Geografia  e  
Doutor  em Meio  Ambiente  e  
Desenvolvimento (UNICURITIBA/UFPR) 

Relações 
transfronteiriças 

Relações 
Transfronteiriças, 
Fronteira, Turismo e 
Complexidades 
Espaciais  

BLUM, G; 
GONÇALVES, T; 
FRAGA, N. 

Brasil 

FRONTUR 2010 

Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS 

Artigo 

Michele Holzschu: Graduado em Turismo 
(UNIFRA). Edir Bisognin:Bacharel em 
Artes Plásticas (UFSM) e Mestra em 
História (UFSM). 

Imaginário, 
Hospitalidade e 
Turismo 

O Imaginário dos 
Habitantes de Santa 
Maria/RS sobre a 
Hospitalidade Local 

HOLZSCHUH, M; 
BISOGNIN, E. 

Rio Grande do 
Sul 

Quadro 08: Artigos analisados nesta pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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3.2.1 Análise dos DSCs: representações sociais da hospitalidade, concepções 
epistemológicas e compreensão da mesma a partir da dicotomia limite 
territorial e espaço de encontro e trocas. 
 

 

No momento em que uma análise acerca de um dado tema é pretendida, 

esta, para que resulte em um discurso coerente, deve subsidiar-se de reflexões 

teóricas que colaborem para a construção cognitiva da temática em questão. Desta 

forma, para a constituição das ponderações a seguir, alguns breves apontamentos 

acerca das questões que envolvem os entendimentos das Representações Sociais 

(RPS), tornam-se impreteríveis. Entretanto, não objetiva-se a formulação de um 

extenso quadro reflexivo o qual abarque a diversidade de autores que se dedicam a 

tal discussão. Procedimento este, justificável por meio da utilização dos 

apontamentos em especial de Denise Jodelet (2001), como referência autoral a qual, 

a partir de seus estudos, associando-os a demais produções diretamente 

relacionadas a tal temática, figurará como marco conceitual reflexivo da análise 

pretendida. Contudo, entende-se necessária a utilização de referências teóricas 

adicionais que apresentem consonância a tais entendimentos, bem como derivações 

e complementaridades, ratificando, assim, a importância de apontamentos acerca 

desta matéria.   

 

Visto que a pretensão da presente análise versa no exercício analítico dos 

Discursos do Sujeito Coletivo das produções científicas do FRONTUR, ponderações 

acerca das Representações Sociais não podem ser desconsideradas visto que, a 

técnica metodologia do DSC possui nas RPS seus fundamentos teóricos. Acerca de 

tal ponderação resgatam-se as contribuições de Minayo (2007): 

 
As Representações Sociais manifestam-se em falas, atitudes  e  
condutas  que  se institucionalizam  e  se  rotinizam,  portanto  
podem  e  devem  ser  analisadas. Mesmo sabendo que o senso 
comum traduz um pensamento fragmentário e se limita a certos 
aspectos da experiência existencial frequentemente  contraditória,  
ele  possui  graus diversos de claridade e nitidez em relação à 
realidade (2007, p. 236). 
 

Desta forma, a partir da compilação de apontamentos comuns em um 

discurso as RPS se apresentam, visto que de acordo com Lefevre (2009), estes 

conteúdos de mesmo sentido ao estarem redigidos em primeira pessoa do singular, 
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produzem um efeito de fala coletiva. Assim, para que as análises possam ser 

realizadas de forma a retratar os entendimentos dos pesquisadores do FRONTUR 

acerca da hospitalidade na zona de fronteira, apontamentos que referendem as 

representações Sociais em sua teoria, fazem-se necessários. 

 

Embora referendada por autores diversos, os quais a analisavam a luz de 

suas ciências específicas, as Representações Sociais, enquanto matéria de estudo 

encontrou maior significância a partir das discussões apresentadas por Serge 

Moscovici (2003). Por meio de suas considerações, o psicólogo responsável pela 

formulação da Teoria das Representações Sociais, tornou o conceito deste campo 

do conhecimento amplamente difundido.  

 

Ao preconizar os debates relativos à temática a partir de uma perspectiva 

contemporânea, sugerindo uma abordagem mais abrangente do tema, o teórico 

apresenta uma relação entre três categorias: comportamento, comunicação e 

interação (1978).  Assim, as RPS, de forma conceitual, são compreendidas como um 

conjunto de conceitos, proposições e explicações que se originam da vida cotidiana 

a partir das comunicações interpessoais que se estabelecem. Desta forma, o sujeito 

se apresenta de maneira ativa e responsável pela própria construção do processo, 

advinda esta do conhecimento compartilhado em um ambiente social. Esta relação 

entre o individual e coletivo proferida por Moscovici (2003), adjetiva-se a partir de 

suas considerações acerca dos apontamentos feitos por Émile Durkheim36 (2005). 

 

No exercício de compreender a totalidade das dinâmicas relacionais 

concebidas em uma coletividade, Durkheim (2005), propõe uma análise 

compartimentada sugerindo, para tal, duas categorias de análise: as representações 

individuais e as representações coletivas. Este apartamento para fins analítico 

justifica-se pelo fato do coletivo possuir uma natureza peculiar, onde a consciência 

coletiva se difere da consciência individual (DURKHEIM, 2005). Desta forma, tais 

classes são consideradas separadamente, exercício este, que, no entendimento do 

autor, maximizaria o espectro de análise. Ao adotar tal procedimento metodológico, 

                                                 
36 Os primeiros apontamentos feitos por Moscovici em contraponto ao entendimento de Durkheim 
formam feitos em sua obra A Psicanálise, sua Imagem e seu Público (1961), responsável pela 
primeira base teórica das Representações Sociais. Entretanto, reflexões acerca de tal temática 
também são encontradas em suas obras subseqüentes.  
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o sociólogo sugere que no todo compartimentado encontra-se a essência do 

fenômeno, a qual seria tomada como base explicativa do processo.  

  

Contudo, ao conceber tal dinâmica Durkheim (2005), afasta-se, segundo 

Moscovici (2003), de seu objetivo primeiro, visto a impossibilidade de uma 

explicação individualizada de um fenômeno coletivo. Esta relação dicotômica 

encontra grande resistência por parte do psicólogo visto que o conflito entre este 

dois mundos, o da experiência individual e o das relações interpessoais, é de 

fundamental importância para a vida social, não sendo somente domínio da 

experiência individualizada, visto que o individual se constroe a partir do coletivo. 

Assim, em consonância ao posicionamento de Moscovici (2003), Jovchelivitch 

(2007), afirma que as representações se estabelecem na relação entre este dois 

eixos, impossibilitando seu entendimento a partir de um só pólo:  

 
São as mediações sociais, em suas mais variadas formas, que 
geram as representações sociais... elas são estratégias 
desenvolvidas por atores sociais para enfrentar a diversidade e a 
mobilidade de um mundo que, embora pertença a todos, transforma 
cada um individualmente... enquanto mediação social, elas 
expressam por excelência o espaço do sujeito na sua relação com a 
alteridade, lutando para interpretar, entender e construir o mundo 
(JOVCHELIVITCH, 2007, p.81). 
 

Os contrapontos apresentados pelo psicólogo para justificar o seu desacordo 

a analogia de Durkheim (2005), se referem, ainda, a impossibilidade de admitir que 

as normas que ordenam à maneira de agir e pensar do sujeito na sua 

individualidade são as mesmas admitidas por ele em um espaço de convívio 

coletivo. No sentido de contextualizar tal ponderação, remeter-se-á ao conceito de 

polifasia apresentado por Moscovici (1961/1976 Apud JOVCHELOVITCH, 2007), 

quando este aponta que a racionalidade humana manifesta-se de forma diferenciada 

quando exposta a contextos de produções diversos, sendo possíveis, ainda, 

oscilações comportamentais de indivíduos em um mesmo grupo social. A reflexão 

adjetiva-se no momento em que o autor sinaliza a possibilidade de uma variação de 

comportamento do próprio sujeito quando submetido ao mesmo contexto e 

coletividade.  
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Assim, em substituição a termologia representações coletivas utilizada por 

Durkheim (2005), a qual segundo Moscovici (2003) não contempla a 

complexibilidade das relações, o psicólogo propõe o termo representações sociais, 

originando assim a diferença teórica pontual entre os dois pensadores. Tal alteração 

ancora-se no entendimento de que representar é um processo de produção do 

conhecimento e, por tanto, socialmente variável (MOSCOVICI, 2003).  

 

Visto que os estudos do psicólogo francês ponderam de forma co-relacional 

aspectos acerca de grupos humanos, suas concepções e atos, categorias estas que 

constituem e transformam a sociedade (MOSCOVICI, 2003), propostas que 

desconsideram tal pluralismo estão sujeitas a suas observações.  

 

 Desta forma, ao apresentar os aspectos necessários para a constituição de 

um entendimento que possa ser compreendido como a Representação Social de um 

dado tema por um grupo específico, em primeira instância, há necessidade de 

clareza acerca da compreensão do significado de coletividade (JODELET, 2001). 

Visto que tal categoria vislumbra-se pelo viés de concepções grupais, o 

apoderamento de tal preceito torna-se imperioso no momento em que objetiva-se a 

constituição de uma discussão acerca de tal temática. Soma-se a tal pressuposto o 

termo organização, que de forma co-relata, constituiu o aspecto seminal que 

possibilitará a formação de uma representação coletiva.   

 

 Assim, o resultado da constituição de uma teia relacional entre indivíduos, 

resulta na apreensão, pelos mesmos, de um senso comportamental que resultará no 

estabelecimento de objetivos e no cumprimento de preceitos comuns aos partícipes 

desta associação.  

  

Conforme Jodelet (2001), as Representações Sociais são resultantes da 

interpretação e compreensão da realidade cotidiana de determinado grupo, 

entretanto, entende-se que tais concepções estabelecidas não refletem o real 

absoluto, exceto para os indivíduos partícipes desta coletividade. Tal ponderação 

advém da inferência de que diferentes grupos estabelecem como verdadeiro aquilo 

que lhes é comum, assim, por se tratar de aspectos sociais, estes o fazem a luz de 

seus valores, ideais, significados, idéias e signos. Desta forma, as manifestações 
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das RPS acerca de um mesmo tema podem divergir, pois são reflexo de 

entendimentos absortos em realidades e concepções distintas. A tais ponderações, 

soma-se a inconstância a que estão submetidos os próprios indivíduos, uma vez que 

as dinâmicas relacionais, sejam com outros indivíduos ou com o espaço, sofrem 

mutações permanentes resultando em constantes ressignificações.  

 

Sumariamente, a teórica entende que as RPS se constituem por meio dos 

discursos comuns de um dado grupo acerca de uma temática específica, onde suas 

compreensões e teorizações são resultados de um juízo comum de seus partícipes. 

Desta forma, este corpo consensual da realidade se converte em diretrizes que 

passam a balizar as relações entre os indivíduos e destes com o mundo, por meio 

das quais os comportamentos se orientam, organizam e exteriorizam-se.  

 

Estas diferentes maneiras de significação de objetos e situações resultam na 

diversidade de assimilações que contribuem para a construção das especificidades 

individuais e sociais, o que acaba atribuindo às representações sociais um caráter 

dinâmico. Entretanto, quando inserido em uma determinada rede relacional, o 

indivíduo parte de um real, ou seja, o contexto em que está absorto. Este por sua 

vez é resultado não apenas de dinâmicas recentes, mas constituído, também, de 

conhecimentos processados e construídos historicamente. Atribui-se a este 

imaginário social, que abarca a sua cultura firmemente estabelecida, o aspecto 

menos dinâmico das representações (SPINK, 1993). 

 

Este todo complexo que viabiliza a compreensão comportamental de um 

determinado grupo acerca de uma dada situação pode ser considerado, 

sucintamente, como a realidade desta coletividade. Desta forma, possibilita 

instrumentalizar a análise social e transformativa desta sociedade.  

  

Assim, este recorte teórico reflexivo viabilizará o exercício analítico dos 

Discursos do Sujeito Coletivo propostos no presente estudo, em congruência a 

demais produções diretamente relacionadas às temáticas apontadas nos objetivos 

desta pesquisa [hospitalidade, território e turismo]. 
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Desta forma, a seguinte análise é resultado de um processo que compila os 

questionamentos, assimilações e interpretações feitas acerca dos textos 

selecionados em consonância ao método proposto. Este, por sua vez, possibilitará, 

por meio do ordenamento das idéias centrais e dos DSCs dos autores estudados, a 

revelação das representações sociais concebidas pelos pesquisadores do 

FRONTUR e seus entendimentos acerca da hospitalidade e dinâmicas relacionais 

no espaço de fronteira por meio da análise dicotômica entre limite territorial e espaço 

de encontro.  

 

Para que as concepções epistemológicas e teóricas dos autores sejam 

desveladas, entende-se necessário o uso de pressupostos analíticos adicionais, os 

quais se aditarão aos DSCs no momento da formulação da análise a seguir. Assim, 

ponderações acerca das áreas e grau de formação dos pesquisadores, bem como 

apontamentos acerca das referências autorais utilizadas pelos mesmos serão 

consideradas. Da mesma forma, a análise será didaticamente apresentada de 

maneira seqüencial e dialogada, contemplando as considerações acerca das 

concepções teóricas dos autores pesquisados e seus entendimentos acerca do tema 

hospitalidade de forma concomitante.   

 

Objetiva-se com tal estudo, contribuir com a permanente construção de 

panoramas reflexivos do fenômeno turístico, ratificando, desta forma, sua 

complexibilidade constatada por meio de seu aspecto plural e multifacetado.     
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EXPRESSÕES CHAVES (ECHs) 
ANCORAGENS 

(ACs) 

- gera sensações polarizadas entre, a certeza e a dúvida, a segurança e a 
insegurança. 

Visão humanística;                    
Processos 
cognitivos;                 

Questões de limite, 
relações e cultura. 

- aspecto constitutivo da identidade dos grupos humanos que a habitam 

- contradição (…) assim como da diversidade 

- espírito fronteiriço 

- as fronteiras são tensas  

- tensão  um atrativo às fronteiras 

- quem vive na  fronteira não vive pensando no outro como um  inimigo  

- fazer  do  outro  uma  continuação  do  seu  território 

- relações e (…) possibilidades  

- um espaço  complexo 

- se trata não de áreas-limites ou de “margens"  

- contato  e  de  interação 

- múltiplas dimensões relacionais 

- vivenciar algo interessante 

- delimitadora  do Estado  

- objeto de separação 

- difícil pensar o conceito de fronteira 

- região  transfronteiriça  significa  vivenciar  algo “interessante” 

- conceber o território [fronteiriço] (…) exigir  a  leitura  do hibridismo e das 
múltiplas dimensões  relacionais 

- lugar de encontro 

- justaposição de culturas 

Quadro 09: ECHs e ACs da temática 4.2 
Fonte: Elaborado pela autora.  
 

IDÉIAS CENTRAIS (IC) 

 

01- Difícil pensar o conceito de fronteira, pois, é um espaço complexo com 

contradições e diversidades.  

 

02- É objeto de separação, delimitador do Estado, lugar de encontro e justaposição 

de culturas.  
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03- Para conceber o território exige a leitura de seu hibridismo e múltiplas 

dimensões relacionais. 

 

04- As fronteiras são tensas, geram sensações polarizadas entre, a certeza e a 

dúvida, a segurança e a insegurança. A tensão é um atrativo e a região 

transfronteiriça significa vivenciar algo “interessante”, o espírito fronteiriço 

 

05- Quem vive na fronteira não vive pensando no outro como um inimigo, mas como 

uma continuação do seu território, relações e possibilidades, contato e interação, 

aspectos construtivos da identidade dos humanos que a habitam. Não se trata de 

áreas-limites ou “margens”. 

 

DISCURSOS DO SUJEITO COLETIVO (DSCs) 

 

01- Difícil pensar o conceito de fronteira por ser um espaço complexo com 

contradições e diversidades, visto que é objeto de separação enquanto delimitadora 

do Estado e lugar de encontro enquanto justaposição de culturas. Assim, para 

conceber o território exige a leitura de seu hibridismo e múltiplas dimensões. 

 

02- As fronteiras são tensas, geram sensações polarizadas entre, a certeza e a 

dúvida, a segurança e a insegurança, onde a tensão é um elemento de atratividade 

visto que, estar na fronteira significa vivenciar algo “interessante”, o espírito 

fronteiriço.   

 

03- Quem vive na fronteira não vive pensando no outro como um inimigo, mas faz do 

outro uma continuação do seu território onde se estabelecem relações e 

possibilidades, contatos e interações, aspectos estes construtivos da identidade dos 

humanos que a habitam, visto que não se tratam de áreas-limites ou de “margens”.  

 

ANÁLISES DOS DISCURSOS DO SUJEITO COLETIVO (DSCs)  

 

Por meio do presente discurso, objetiva-se analisar os entendimentos dos 

pesquisadores do Seminário Internacional de Turismo de Fronteira – FRONTUR, 

acerca do tema hospitalidade e suas relações nas zonas de fronteira, contemplando, 
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assim, reflexões acerca das dinâmicas sociais do turismo desenvolvido neste 

território. 

 

Para tanto, de forma a orientar a discussão acerca das concepções teóricas 

dos autores, as quais se balizarão pelos DSCs identificados, apontamentos acerca 

das áreas e grau de formação destes estudiosos fazem-se necessários, visto que 

suas considerações são reflexos dos discursos de seus campos de conhecimento. 

Segundo Follari (2008), o pesquisador no exercício reflexivo de um dado tema, 

indubitavelmente exterioriza suas marcas, as quais são resultados de suas vivências 

e princípios, sejam eles pessoais, acadêmicos, éticos ou ideológicos.     

 

 Neste sentido, por meio dos artigos selecionados identificou-se a 

preponderância de duas áreas do conhecimento enquanto bacharelado, a Geografia 

e o Turismo, sendo apenas um dos pesquisadores formado em Relações 

Internacionais. Entretanto, quanto à formação acadêmica continuada, diversos são 

os campos retratados, os quais perfazem os programas de mestrado e doutorado. 

Apesar do termo hospitalidade não ser referendado nos artigos analisados, quando 

compreendida sob a perspectiva as dinâmicas relacionais com especial destaque a 

analogia do encontro, a totalidade dos trabalhos contemplaram apontamentos 

referentes a esta matéria.   

 

De maneira a contribuir com o presente exercício reflexivo, pondera-se a 

utilização variada de referências autorais por parte dos pesquisadores no momento 

da formulação do corpo teórico de seus artigos. Assim, embora o uso de fontes 

bibliográficas que versam as ciências humanas serem utilizadas de forma 

preponderante e pela totalidade dos pesquisadores, alguns não apresentam de 

forma clara uma linha epistemológica acerca da temática em questão. Entretanto, 

por meio de reflexões, interpretações e inferências dos textos, o alcance de tal 

aspecto foi possível, o que se evidencia na constituição dos DSCs apresentados. 

Assim, evidenciou-se o consenso acerca da necessidade de um deslocamento da 

concepção linear nos estudos que se referem à fronteira, para uma que considere 

suas trocas e tensões estabelecidas neste território.     
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Desta forma, por meio do primeiro DSC, evidencia-se a ponderação dos 

autores acerca da dificuldade de conceituação da fronteira, visto a complexibilidade 

deste recorte territorial.  De acordo com Santos (2006), reduzir algo em uma unidade 

é um exercício árduo por si só, entretanto, quando a curiosidade refere-se ao espaço 

humano, grandes dificuldades se apresentam, visto que este contém ou é contido, 

por outros múltiplos espaços (SANTOS, 2004).  

 

Entende-se que antes mesmo de ser de fronteira trata-se de um território, 

que, da mesma maneira, encontra-se envolto a uma multiplicidade de entendimentos 

e concepções. Assim, este espaço humanizado refere-se não apenas aos aspectos 

materiais que perfazem o universo das coisas, mas contempla especialmente o 

intangível, ou seja, as realidades criadas a partir das relações que, analisadas 

conjuntamente, auferem diversidade ao território (DSC 01). Segundo Santos (2002), 

este deve ser compreendido a partir de seu uso, sendo, desta forma, configurado 

por meio do somatório da superfície do solo e a identidade. Onde “a identidade é o 

sentimento de pertencer àquilo que nos pertence (...) e o território é o fundamento do 

trabalho, o lugar de residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da 

vida (SANTOS, 2002, p.10).  

 

Assim, este território pode ser compreendido por meio das duas perspectivas 

apontadas no DSC 01: como limite e como espaço de encontro. Sumariamente, o 

primeiro aspecto refere-se às questões geopolíticas deste espaço, enquanto o 

segundo o contempla pela perspectiva das relações de trocas.  

 

Compreendida enquanto um limite a fronteira apresenta-se como um objeto 

de separação que marca o término de um espaço e princípio de outro abarcando, 

desta forma, aspectos geopolíticos. Apesar de não compreender a fronteira por esta 

perspectiva, Machado (1998), reconhece que este termo foi criado para designar o 

fim daquilo que mantém coesa uma unidade político-territorial, cabendo ao limite, o 

papel delimitador de unidades políticas soberanas. Em consonância com tal 

abordagem, cita-se Andrade (1995), no momento em que este compreende o 

território a partir e sua associação à idéia de poder e controle, seja em referência ao 

poder público, estatal ou empresarial. Em referência a este último, o autor menciona 



94 

 

a extensão das ações de empreendimentos que ignorando os limites políticos, ou 

seja, as fronteiras.  

 

De acordo com Raffestin (1993, p. 164), “entrar em relação com os seres e as 

coisas é traçar limite ou se chocar com limites”. Esta perspectiva de análise afasta-

se, de certa maneira, do pragmatismo apontado por alguns autores acerca da 

discussão da fronteira como um limite apenas político administrativo, visto que “o 

limite, a fronteira, seria sempre a expressão de uma interface biossocial, que não 

escapa a historicidade e que pode, por conseqüência, ser modificada ou até mesmo 

ultrapassada” (RAFFESTIN, 1993, p. 164).  Apesar de considerar as relações de 

poder essenciais para a compreensão deste objeto, o autor aponta o entendimento 

das dinâmicas relacionais de fundamental importância para compreensão deste 

recorte territorial. Desta forma, “a fronteira não é uma linha (...) é um dos elementos 

da comunicação biossocial (...) é a expressão de um equilíbrio dinâmico que não se 

encontra somente no sistema territorial, mas em todos os sistemas biossociais. 

(RAFFESTIN, 2005, p. 13) 

 

Visto que o entendimento desta matéria é apenas possível no momento em 

que se desvelam seus hibridismos e múltiplas dimensões (DSC 01), infere-se que ao 

considerar a fronteira vale interpretar suas interações e compreensões da realidade 

cotidiana de sua coletividade, ou seja, suas Representações Sociais (JODELET, 

2001). Soma-se a tal apontamento, a ponderação de Raffestin (1993), acerca da 

historicidade a que este espaço limítrofe encontra-se atrelado. Consideração esta de 

grande importância para o entendimento deste objeto, uma vez que o indivíduo 

quando inserido em um grupo, parte de uma compreensão do seu real, ou seja, do 

contexto em que se encontra, “este por sua vez é resultado não apenas de 

dinâmicas recentes, mas constituído, também, de conhecimentos processados e 

construídos historicamente” (SPINK, 1993). 

 

Desta forma, infere-se que a constituição do território de fronteira, é resultado 

de uma amálgama de conjuntos culturais e ideológicos distintos a partir dos quais se 

constitui a identidade deste grupo (JODELET, 2001). Assim, por meio da 

compreensão de tais categorias, desvelam-se as complexibilidades deste território 

limítrofe.  
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Ao referendar-se a fronteira como um espaço de encontro (DSC 01), onde tais 

relações culturais e ideológicas se dinamizam, pondera-se as considerações de 

Derrida (2003), no momento que este apresenta a hospitalidade materializada no ato 

de transpor a soleira da porta. Por meio desta analogia o pensador apresenta o 

encontro de dois mundos, os quais se desvelam a partir de um passo, onde o 

previsível se dissipa oportunizando uma aproximação. Desta forma, ao transpor a 

porta, se rompe e conseqüentemente se confronta.   

 

Assim, ao apresentar o conceito de hostipitalidade, ou seja, o sentimento de 

hospitalidade e hostilidade concomitantemente, Derrida (2003), referenda-se as 

sensações polarizadas que se instalam no momento do contato com o 

desconhecido, aspecto este, apontado no DSC 02. Neste sentido, segundo 

Krippendorf (1989, p. 38), o homem se apresenta permanentemente “entre campos 

de tensões contraditórias tais como: trabalho-descanso, vigília-sono, esforço-

repouso, liberdade-obrigações”, sendo de sua natureza tentar manter o equilíbrio.  

 

Segundo Wainberg (2003, p. 18), tais tensões provenientes do contato com o 

diferente, quando administradas em doses homeopáticas, permitem, 

“paradoxalmente, que o turista descubra mais facilmente a si próprio do que o que 

lhe é estranho”. Desta forma, segundo o autor, estes sentimentos contraditórios são 

elementos de atratividade da fronteira (DSC 02), visto que é da natureza do visitante 

querer vivenciar o que não lhe é familiar. Onde, segundo Moesch (1998, p. 87), “não 

arriscar-se a tal proximidade é desperdiçar oportunidades preciosas de penetrar no 

mundo mágico da pluralidade cultural, é negar-se à alteridade que tanto enriquece, é 

deixar de considerar que “todo o estranho é um amigo que ainda não se conhece”. 

 

Assim, da mesma forma com que estas relações são promovidas entre 

turistas e autóctones (DSC 02), a fronteira se caracteriza e se constitui a partir de 

contatos perenes entre indivíduos residentes neste espaço limítrofe (DSC 01). Estes, 

por meio desta aproximação, estabelecem conexões, possibilidades, contatos e 

interações, aspectos estes que constituem a identidade peculiar desta coletividade 

(DSC 03), como anteriormente embasado e contextualizado a partir da compreensão 

das representações sociais.  Desta forma, este espaço limítrofe caracterizado por 

muitos como um território que separa também se caracteriza por promover a 
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proximidade e inter-relações construtivas. Seus residentes encontram no outro, a si 

mesmos reconhecendo-se permanentemente no outro lado da linha que 

institucionalmente separa (DSC 03). 

 

Assim, entende-se que a fronteira não se define apenas se vive. Um lugar 

democrático, onde o contado com o desigual permite uma permanente 

ressignificação do eu, visto que as diferenças se encontram, se associam e 

promovem uma nova cultura, a cultura transfronteiriça. Para compreendê-la é 

necessário desvelar os sonhos que ali vivem e escutar os ruídos que se propagam, 

ou ainda o que não é dito. Para que isso seja possível, acredita-se que é preciso 

enxergar como os olhos do coração e escutar com os ouvidos da alma. 

. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No momento em que considerações acerca do alcance do objetivo do 

proposto estudo são pontuadas, estas exteriorizarão a obtenção do mesmo por meio 

do cumprimento de seus objetivos específicos. Sendo assim, a análise da produção 

do conhecimento acerca da hospitalidade nas zonas de fronteiras do Seminário 

Internacional de Turismo de Fronteira – FRONTUR partiu da identificação da 

totalidade das mesmas, viabilizada pela compilação dos artigos apresentados no 

período de 2008 a 2010. Procedimento este que resultou na constatação de setenta 

(70) trabalhos desenvolvidos. Tais obras, de acordo com o proposto pelo segundo 

objetivo do presente estudo, foram ordenadas de forma a apresentarem informações 

específicas referentes a cada trabalho.  

 

Este processo culminou na identificação das instituições de ensino, formação 

dos profissionais, temática, título, autoria, tipo de produções bem como a zona de 

fronteira em que se situam os referentes estudos, resultando em uma sistematização 

de tais informações cumprindo-se assim, o terceiro objetivo estabelecido. Este 

exercício possibilitou a constatação da abrangência e variedade de concepções a 

que estão suscetíveis os temas hospitalidade e fronteira, o que se adjetiva no 

momento em que a estes se adita a discussão acerca do fenômeno turístico. Desta 

forma, ao versarem sobre apontamentos diversos, distintas metodologias foram 

empregadas, as quais colaboraram para o vislumbramento de perspectivas 

conceptuais variadas.     

 

A partir da seleção de estudos que trabalhassem a temática da hospitalidade, 

temas correlatos e suas relações nas zonas de fronteira, elaborou-se um quadro 

constituído de sete (07) produções, as quais foram analisadas de acordo com o 

método do Discurso do Sujeito Coletivo, em consonância com a temática delimitada 

para tal. Por meio da construção deste discurso, foi possível identificar os 

entendimentos dos autores acerca da hospitalidade, a partir de uma abordagem 

analítica da fronteira como limite e/ou espaço de encontro. 
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De forma a balizar uma compreensão acerca das concepções teóricas dos 

pesquisadores, relativas ao referido tema, foram abstraídas da sistematização dos 

dados, formulada a partir da proposta do presente estudo, as áreas e grau de 

formação destes estudiosos. Neste sentido, os artigos selecionados foram balizados 

por entendimentos de áreas do conhecimento diversas, com especial destaque a 

Geografia e ao Turismo. Entretanto, outros campos do saber foram contemplados a 

partir da formação específica dos autores, as quais, apesar de não possuírem no 

escopo de suas disciplinas de formação discussões específicas dos temas 

apontados, o fizeram de forma co-relata, uma vez que a discussão da hospitalidade 

foi proferida em consonância a concepção do encontro e dinâmicas relacionais. 

 

Assim, as preocupações apresentadas pelos pesquisadores do Seminário 

Internacional de Turismo de Fronteira perfazem o campo das relações, onde o 

fenômeno turístico, bem como as dinâmicas que se apresentam nos territórios de 

fronteira, é compreendido a partir desta premissa. Contudo, abordagens teóricas e 

analíticas acerca de tal tema em sua individualidade já se revestem de dificuldade, o 

que se adjetiva no momento em que estas são compreendidas a partir de um 

território revestido de peculiaridades.    

 

A partir da complexibilidade conceitual da fronteira as discussões 

principiaram-se, perfazendo o campo interpretativo simbólico acerca do encontro e 

entendimentos pragmáticos do mesmo. Por meio de tais apontamentos, as 

argumentações culminam na interpretação de tal território como um espaço 

continuado, onde se estabelecem relações e possibilidades, contatos e interações, 

aspectos estes construtivos da identidade dos humanos que o habitam, e 

possibilitadores de compreensão mútua e respeito entre os mesmos.  

 

Por fim, a elaboração de uma proposta de um banco de dados que 

contemplasse a totalidade do conhecimento científico identificado, resultou em um 

arquivo digitalizado por meio do qual, a partir de sua disponibilização, será possível 

a realização de pesquisas por parte de estudiosos desta área de interesse.  

 

Contudo, embora o cumprimento dos objetivos propostos tenha sido 

alcançado, a ressalva do encontro de aspectos limitadores durante o processo de 
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construção do mesmo, faz-se necessária. A não disponibilização da formação dos 

profissionais, palavras chaves, resumos e instituições de ensino por parte dos 

artigos analisados, resultou na necessidade de pesquisas complementares que 

viabilizassem a identificação de tais aspectos, visto que a consideração dos mesmos 

constituía-se como uns dos objetivos apontados no estudo em questão.  

 

Da mesma forma, a restrita utilização do termo hospitalidade pelos 

pesquisadores dificultou o exercício de abstração dos trabalhos que fariam parte do 

escopo de análise da pesquisa, surgindo, assim, à necessidade de formulação de 

um grupo de descritores que contribuíssem de forma co-relata para a constituição de 

tal quadro analítico. Por fim, visto a diversidade do grau de formação dos 

pesquisadores, estes por vezes não apresentaram em seus artigos uma real clareza 

epistemológica acerca das categorias de análise propostas, o que é compreensível 

no momento em que a concretude de tais aspectos é resultado de questionamentos 

permanentes, alcançados a partir de um processo acadêmico formativo continuado.  

 

Entretanto, aspectos delimitadores, comuns às práticas de qualquer natureza, 

quando considerados sob a perspectiva do possível, tornam-se meios de superação 

e criam fontes de novas possibilidades. O que limita causa inquietação, visto que o 

desconhecimento da causa configura-se como seu aspecto seminal. Neste sentido, 

a proposta de uma reflexão que viesse a contemplar tais pressupostos, emergiu de 

questionamentos que se tornaram propulsores da tentativa de um exercício analítico.  

 

Para tanto, a tríade fronteira, hospitalidade e turismo se apresentou envolta a 

re-questionamentos, objetivando a desconstrução de tais categorias para a posterior 

constituição de um quadro de análise diferenciado, visto que a proximidade co-

relacional entre tais aspectos possibilitou discussões que contemplaram 

ponderações acerca das dinâmicas territoriais, o dessemelhante e o deslocamento. 

 

Assim, o homem, com seu permanente sentimento de busca, transcende e 

adentra ao desconhecido com o simples ato de cruzar a porta. Este espaço 

compreendido de forma simbólica representa o permitir-se. Entretanto, para tal, este 

deve despir-se dos vícios do olhar compreendendo o desigual como meio de 

(re)descoberta e, desta forma, encontrando a essência do fenômeno turístico. 
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Assim, os limites que se apresentam em forma de fronteiras institucionalizadas, são 

também fontes de enriquecimento das relações humanas, em especial por meio do 

exercício de compreender a si próprio a partir do olhar do outro.  

 

Desta forma, o presente estudo, objetivando uma análise discursiva acerca 

das percepções epistemológicas assentidas pelos autores dos artigos investigados e 

suas concepções relativas às temáticas da hospitalidade, território e fronteira, 

ratificou a existência de discursos diversos os quais são resultados de abordagens 

variadas, visto que tais análises partem de distintas ciências. Estas, por sua vez, 

compreendem as categorias de análise propostas a partir de seus discursos 

específicos, resultando em um abrangente quadro discursivo, o qual vem ao 

encontro da complexibilidade particular de cada campo de estudo.  

 

Por entender que o conhecimento apenas se concretiza quando se torna de 

propriedade coletiva, a socialização, por meio de um sistema de banco de dados, da 

compilação do conhecimento científico constituído a partir dos espaços de 

discussões do FRONTUR, bem como das análises desenvolvidas no presente 

trabalho de dissertação, configura-se como proposta de um futuro estudo. Visando, 

desta forma, a permanente busca de um turismo que reflita o real significado do 

conceito de sustentabilidade, contemplando a totalidade de suas variantes e co-

relações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

ABINZANO, C. R. Las Regiones de Frontera: espacios complejos de la resistencia 
global. In: OLIVEIRA, T. C. M. Território Sem Limites. Campo Grande, MS: Ed. 
UFMS, 2005. 
 
 
ANDRADE, M. C. A Questão do Território no Brasil. São Paulo: Hucitec; Recife: 
IPESPE, 1995. 
 
________ Territorialidades, desterritorialidades, novas territorialidades: os limites do 
poder nacional e do poder local. In: SANTOS, M. Território, Globalização e 
Fragmentação. São Paulo: HUCITEC, 1996. 
 
 
AVENA, B. M. Turismo, educação e acolhimento: um novo olhar. São Paulo: 
ROCA, 2006.  
 
 
BANDUCCI, A.; BARRETTO, M. Turismo e identidade local. Uma visão 
antropológica. Petrópolis: PAPIRUS, 2006. 
 
 
BARRETTO, M. Manual de Iniciação ao Estudo do Turismo. Campinas: Papirus, 
1995. 
 
_________ O imprescindível Aporte das Ciências Sociais para o Planejamento e 
Compreensão do Turismo. In: Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 9, n. 20, 
p. 15-29, out. 2003. 
 
 
BENI, M. C. Análise Estrutural do Turismo. São Paulo: SENAC, 1998. 
 
 
BOFF, L. Virtudes para outro mundo possível: hospitalidade: direito e dever de 
todos (vol. I). Petrópolis, RJ: VOZES, 2005.  
 
_______ Virtudes para um Outro Mundo Possível: convivência, respeito e 
tolerância. (vol. II). Petrópolis, RJ: VOZES, 2006.  
 
 
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 
Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Proposta de 
Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira/Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Programas Regionais, 
Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – Brasília: Ministério da 
Integração Nacional, 2005.  
 



102 

 

 
BURNS, Peter M. Turismo e Antropologia: uma introdução. São Paulo: Chromos, 
2002. (Coleção Tours) 
 
CAMARGO, L. O. L. Os domínios da hospitalidade In. : DENCKER, A; BUENOS, M. 
Hospitalidade: cenários e oportunidades. São Paulo: PIONEIRA, 2003. 
 
 
CAPRA, F. O tão da física. São Paulo: CULTRIX, 1983. 
 
 
CORRÊA, R. L. Territorialidade e Corporação: um exemplo. In: SANTOS, M. 
Território, Globalização e Fragmentação. São Paulo: HUCITEC, 1996. 
 
 
DA SILVA, Fernando Brasil. A Psicologia Aplicada ao Turismo e Hotelaria. 2. ed. 
São Paulo: CenaUn, 2000.  
 
 
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: ATLAS, 2000. 
 
 
DENCKER, A. A abordagem científica em hospitalidade. In: DENCKER, A; 
BUENOS, M. Hospitalidade: cenários e oportunidades. São Paulo: PIONEIRA, 
2003. 
 
 
DERRIDA, J. Adeus a Emannuel Lévinas. São Paulo: PERSPECTIVA, 2008.  
 
__________ In: NASCIMENTO, E. A solidariedade dos seres vivos: entrevista 
com Jacques Derridá. 2001. Disponível em: < 
http://www.rubedo.psc.br/Entrevis/solivivo.htm>. Acesso em: 08 de setembro de 
2009. 
 
 
DUFOURMANTELLE, A; DERRIDA, J. Anne dufourmantelle convida Jacques 
Derrida a falar da hospitalidade. São Paulo: ESCUTA, 2003. 
 
 
DURKHEIM, E. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Martin Cleret, 
2005. 
 
 
FOLLARI, R. A. Problemas em tono da pesquisa qualitativa. In: BIANCHETTI, L; 
MEKSENAS, P. A Trama do Conhecimento: teoria, método e escrita em ciência 
e pesquisa. Campinas: Papirus, 2008. 
 
 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 



103 

 

GASTAL, S. Turismo & Cultura: por uma relação sem diletantimos. In: Turismo: 9 
propostas para um saber-fazer. Editora dos Autores, 1998. 
 
 
GIESEN, K. G. O hiato entre a justiça e a ética política: a cosmopolítica de Jacques 
Derrida. In: Anais do Seminário de Filosofia Política da Universidade de São 
Paulo, 2000. São Paulo, 2000. 
 
 
GRINOVER, L. A hospitalidade, a cidade e o turismo. São Paulo: ALEPH, 2007.  
 
 
HAESBAERT, R. O Desenvolvimento da Faixa de Fronteira: uma proposta 
conceitual-metodológica. In: OLIVEIRA, T. C. M. Território Sem Limites. Campo 
Grande, MS: Ed. UFMS, 2005. 
 
________ O Mito da Desterritorialização. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
 
________ Territórios Alternativos. São Paulo: Contexto, 2009a.  
 
_______ Novas Territorialidades. In: 
http://www.cpflcultura.com.br/site/2009/07/14/integra-novas-territorialidades-rogerio-
haesbaert-da-costa/ 
 
 
HEUSER, C. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre, RS: Sagras, 1998. 
 
 
JAFARI, J. Tourism Research: revamping old challengers for interrogative 
paradigms. Anais do VII Congreso Nacional y I Internacional de Investigación 
Turística. Guadalajara, México, 5 de outubro de 2005.   
 
 
JODELET, D. As Representações Sociais. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. 
 
 
JOVCHELOVITCH, S. Psicologia Social, Saber, Comunidade e Cultura. Caderno 
Psicologia Social, Porto Alegre, RS, vol. 16, n. 2, maio/ago, 2004. 
 
_________________ Vivendo a vida com os outros: a intersubjetividade, espaço 
público e representações sociais. In: GUARESCHI, P; JOVCHELOVITCH, S. Textos 
em Representações Sociais. Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
 
KANT, I. A metafísica dos costumes. Bauru, SP: ABRIL CULTURAL, 2008. 
 
 
KRIPPENDORF, J. Sociologia do Turismo: para uma nova compreensão do 
lazer e das viagens. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989. 
 



104 

 

LASHLEY, C. Para um entendimento teórico. In. LASHLEY. C.; MORISSON, A. Em 
busca da hospitalidade: perspectivas para um mundo globalizado. Barueri, SP: 
MANOLE, 2004. 
 
 
LEFÈVRE, F.; LEFÈVRE, A. M. Discurso do Sujeito Coletivo: um novo enfoque 
na pesquisa qualitativa. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2003. 
LEFÈBVRE, H. La Production de L`espace. Paris: Anthropos, 1974. 
 
 
LEIPER, N. Tourism Sistems: na interdisciplinary perspective. Palmerston North: 
Nova Zelândia, 1990. In: LOHMANN, G. Teoria do Turismo: conceitos, modelos e 
sistemas. São Paulo: Aleph, 2008.  
 
 
LÉVINAS, Emmanuel. Totalidade e infinito. São Paulo: EDIÇÕES 70, 2008. 
 
 
LYNCH, P; MACWHANNELL, D. Hospitalidade doméstica e comercial. In: LASHLEY. 
C.; MORISSON, A. Em busca da hospitalidade: perspectivas para um mundo 
globalizado. Barueri, SP: MANOLE, 2004. 
 
 
LOHMANN, G. Teoria do Turismo: conceitos, modelos e sistemas. São Paulo: 
Aleph, 2008.  
 
 
MACHADO, L. O. Limites, Fronteiras, Redes. In: STROHAECKER, T. M. [et. Al.]. 
Fronteiras e Espaço Global. Porto Alegre: Associação dos Geógrafos Brasileiros, 
1998. 
 
 
MINAYO, M. C. O desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em Saúde. 
São Paulo: HUCITEC, 2007. 
 
 
MOESCH, M. M. A Produção do Saber Turístico. São Paulo: Contexto, 2000. 
 
 
MOESCH, N. M. Turismo: virtudes e pecados. In: Turismo: 9 propostas para um 
saber-fazer. Editora dos Autores, 1998. 
 
 
MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 
1978. 
 
____________ Representações Sociais: investigações em psicologia social. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2003.  



105 

 

____________ Das Representações Coletivas às representações Sociais: 
elementos para uma história. In: JODELET, D. As Representações Sociais. Rio de 
Janeiro: EDUERJ, 2001. 
 
 
PEREZ, D. O. Os significados dos conceitos de hospitalidade em Kant e a 
problemática do estrangeiro. Convergências, Filosofia y Culturas en Diálogo. 
Cidade do México, v. 1, n. 2, p. 134 – 145, out. 2007. 
 
 
RAFFESTIN, C. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993.  
 
________ A Ordem e a Desordem ou os Paradoxos da Fronteira. In: OLIVEIRA, T. 
C. M. Território Sem Limites. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2005. 
 
 
RICHARDSON, R. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: ATLAS, 
1999. 
 
 
SANTOS, M. Por uma Geografia Nova: da crítica da geografia a uma geografia 
crítica (1. Edição 1978). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. 
 
________ Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1985. 
 
________ Metamorfoses do Espaço Habitado: fundamentos teóricos e 
metodológicos da Geografia (1 Edição 1988). São Paulo: Hucitec, 1996a.  
 
________ Território, Globalização e Fragmentação. São Paulo: HUCITEC, 1996b.  
 
________ A natureza do Espaço: técnica e tempo. Razão e emoção (1 Edição 
1996). São Paulo: Edusp, 2006.  
 
 
SPINK, M. O Conceito de Representação Social na Abordagem Psicossocial. 
Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, jul/set, 1993.  
 
 
TRIBE, J. The Indiscipline of Tourism. Annals of Tourism Research, Vol. 24, No. 3, 
pp. 638-657, 1997. 
 
 
TRIVIÑOS, A. Introdução a pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 
qualitativa na educação. São Paulo: ATLAS, 1987. 
 
 
WADA, E. K. Reflexões de um aprendiz de hospitalidade. In: DENCKER, A; 
BUENOS, M. Hospitalidade: cenários e oportunidades. São Paulo: PIONEIRA, 
2003. 
 



106 

 

WAINBERG, J. A. Turismo e Comunicação: a indústria da diferença. São Paulo: 
Contexto, 2003. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

APÊNDICE A: Roteiro de Leitura 
 
 
 

1. REFERÊNCIA DO TEXTO / TIPO DE PRODUÇÃO / ENFOQUE TEMÁTICO: 
 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR / INSTITUIÇÃO / CURSO OU PROGRAMA DO 
QUAL FAZ PARTE: 

 
 
 

3. REFERENCIAL ADOTADO PELO AUTOR: 
 

 
 

4. DADOS EPISTEMOLÓGICOS E/OU TEÓRICOS E/OU PARADIGMÁTICOS: 
 
 
 

5. CONTEXTO DE ELABORAÇÃO DO TEXTO: 
 
 
 

6. RESUMO + PALAVRAS – CHAVES: 
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APÊNDICE B: Roteiro de Análise DSC 
 
 
 

1. EXPRESSÕES CHAVES IMPORTANTES [SEGUNDO OS OBJETIVOS DA 
PROPOSTA] 

 
 
 
 

2. IDÉIAS CENTRAIS 
 
 
 
 

3. ANCORAGEM [VERIFICAR ITENS 3 E 4 DO ROTEIRO DE LEITURA] 
 
 
 
 

4. DISCURSO ISOLADO [DE CADA TEXTO] / DISCURSO DO SUJEITO 
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APÊNDICE C: Planilha do Banco de Dados da Produção Científica do FRONTUR 
 

PLANILHA DO BANCO DE DADOS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA FRONTUR 2008 – 2010 

FRONTUR 2008 

GT 1 - TURISMO RURAL  

TÍTULO REFERÊNCIAS 
PALAVRAS-

CHAVE RESUMO 

A Identidade 
Territorial como 
Fator de Produção 
no Espaço Turístico 
da Estrada Parque 
Pantanal (MS) 

ARAÚJO, A. P. 
ROCHA, L; 
BORGES, L;  

Território do 
turismo, 
identidade 
territorial, 
Pantanal Sul. 

O Pantanal de Mato Grosso do Sul possui características próprias que o delimitam como uma das 
principais regiões turísticas do estado, a sua fauna, flora e complexo hídrico, determinam ainda o 
modo de viver do homem que neste local atua. Diante das alterações econômicas vigentes no 
mundo capitalista atual, o turismo surge como uma nova forma de aproveitamento do espaço, 
atuando diretamente com as relações que interagem neste meio. Diante disto este trabalho 
objetiva, analisar o processo de valorização e valoração da identidade sócio-territorial dos 
empreendimentos turísticos da região da Estrada Parque Pantanal (trecho Favelinha – Curva do 
Leque) e discutir o processo de construção deste espaço diante da inserção de uma fronteira 
cultural entre a realidade do espaço pantaneiro e os empreendimentos nele estabelecido. Para 
tanto foram realizadas revisões bibliográficas e pesquisa de campo.   

A Gestão do 
Turismo Rural e do 
Ecoturismo na 
Diversidade da 
Oferta Pantaneira. 

ALMEIDA, N. 

Turismo Rural; 
Ecoturismo, 
Gestão, Oferta 
Turística, 
Pantanal.  

A gestão do turismo em ambientes naturais é um tema em evidência e tem como desafio a busca 
por uma forma adequada de gerenciamento, sempre atento para as preocupações da sociedade 
em geral que busca o meio ambiente para as suas atividades de turismo e lazer, mas que ao 
mesmo tempo valoriza os locais com aspectos positivos de preservação ambiental. O turismo no 
Pantanal vem se desenvolvendo largamente, necessitando de iniciativas administrativas de 
quadasavasativas exploram o turismo.  ar as características igualmente em um período tempo 
observa a fauna e a flora.cas e locais com a para a preservação do local. O turismo rural e o 
ecoturismo estão inseridos na região e a sua gestão necessita de habilidades adequadas para 
tratar com os diferentes tipos de demanda que a cada dia buscam vivenciar as práticas do 
homem pantaneiro e ao mesmo tempo observar a fauna e a flora. O texto apresenta uma análise 
parcial da atividade turística, coletados circunstancialmente por amostragem em um período de 
alta temporada em duas importantes propriedades rurais que exploram o turismo. 
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O Turismo Rural e o 
caso da Fazenda 
Pontal das Águas 

PRIETO, T. 
Não 
disponibilizado. 

 
No presente artigo o autor se propôs a discutir o tema Turismo Rural. Como exemplo foi utilizado 
a Fazenda Pontal das Águas, localizada em Campo Grande – MS, por ser um empreendimento 
referência em Turismo Rural. O propósito da pesquisa foi exemplificar a atividade turística no 
meio rural através desta realidade, vivida pelo autor devido ao estágio realizado em 2005 e 
trabalhos esporádicos que o mesmo realiza na fazenda. O Turismo Rural busca incluir o turista 
no dia a dia da fazenda, fazendo-o conhecer e até participar de certas atividades da lida. No 
começo é concebida como atividade complementar à agricultura e à pecuária para depois se 
tornar a principal fonte de renda dos proprietários e seus colaboradores. Destaca-se, também, o 
aumento da renda dos funcionários da fazenda, já que esposas e filhos dos peões começam a 
trabalhar e a ganhar por isso. O meio ambiente também ganha, pois preservado torna-se mais 
um atrativo para o visitante. Tudo isso, somado ao profissionalismo de profissionais da área, 
traduz o sucesso do Turismo Rural na Fazenda Pontal das Águas. 
 

GT 2 - POLÍTICAS E ESPAÇO  

“Fronteira da Paz”: 
inclusão e exclusão 
no turismo 

SILVA, A; 
MARQUETTO, 
R. 

Turismo, 
“Fronteira da 
Paz”, Inclusão e 
Exclusão. 

Pretende-se com este artigo fazer uma reflexão a respeito de alguns aspectos de inclusão e 
exclusão dos agentes anfitriões moradores e turistas, no desenvolvimento turístico na “Fronteira 
da Paz”, intitulação metafórica dada às relações culturais e sociais no território entre Livramento-
BR e Rivera-UY. É uma fronteira seca que se destaca pelo intenso fluxo de passagem de 
veículos, tanto de transporte de passageiros como de mercadorias que, visando apenas consumir 
produtos importados, ou que estão somente de passagem, excluem desse processo os 
benefícios que o Turismo pode gerar na comunidade local. Assim, deixam de contemplar os 
atrativos culturais, naturais, sociais e históricos, tão caros ao Turismo fronteiriço.  Este estudo é 
subsidiado pela observação in loco, leituras bibliográficas, levantamento fotográfico e consultas 
em sites específicos. 
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As fases do 
processo de 
implantação da 
atividade turística 
em Anaurilândia e 
Fátima do Sul-MS-
Brasil 

OCON, D. 

Espaço 
geográfico; 
Atividade turística; 
Urbanização 
turística. 

 
Essa pesquisa tem como motivação as reflexões realizadas nos estudos do Grupo de Pesquisa 
Território e Ambiente, que ocorrem no Laboratório de Pesquisas Territoriais, da Universidade 
Federal da Grande Dourados, onde, parte das pesquisas realizadas por seus membros, focaliza a 
compreensão das transformações territoriais no estado de Mato Grosso do Sul em decorrência 
da inserção da atividade turística. Especificamente este trabalho de pesquisa está alicerçado em 
reflexões sobre a produção e o consumo do espaço geográfico através da inserção da atividade 
turística, entende-se que há um movimento social de (re)construção do espaço geográfico, como 
estudo de caso são delimitados os municípios de Anaurilândia e Fátima do Sul, são destacados, 
pois esses abrigam obras públicas significantes para o desenvolvimento desta atividade, 
respectivamente Balneário Municipal e em fase de construção Parque Aquático. O objetivo, do 
trabalho é desmistificar complexas relações contraditórias que estruturam o modelo capitalista de 
produção, onde o espaço geográfico, como objeto de cooptação tende a ser transformado em 
mercadoria, para assim, ser apropriado, tornando-se ao mesmo tempo um espaço de consumo e 
um espaço consumido.  
 

Complexidade na 
Fronteira: 
territorialidade e 
turismo em Foz do 
Iguaçu, PR 

CURY, M.; 
FILHO, L; 
FRAGA, N. 

Território, 
Turismo, Foz do 
Iguaçu. 

O estudo refere-se a uma análise conceitual sobre território e turismo. Apresenta uma abordagem 
reflexiva sobre o espaço geográfico de Foz do Iguaçu – PR com as características históricas da 
ocupação e evolução demográfica, principalmente no período de 1976 a 2006, fase de maior 
avanço em função da instalação da Usina Hidrelétrica de Itaipu - Binacional. Paralelo a este 
desenvolvimento populacional o artigo faz uma reflexão sobre os dados de demanda turística de 
Foz do Iguaçu, do avanço e qualidade de serviços para atendimento ao turista neste período. O 
que justifica este trabalho vem a ser a singularidade das territorialidades percebidas neste espaço 
turístico, seja pelas áreas naturais com domínio dos Parques Nacionais do Iguaçu (Brasil e 
Argentina), do Complexo Turístico da Usina Hidrelétrica de Itaipu e dos atrativos que compõem 
este espaço. 
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Mato Grosso e suas 
Regiões Turísticas: 
proosta para criação 
de uma região de 
fronteira 

MARTINS, D; 
PAQUALI, R 

Turismo. 
Planejamento. 
Região Turística. 
Integração. 

 
Este artigo propõe uma redefinição das regiões de planejamento turístico do Estado de Mato 
Grosso, propondo o estabelecimento de uma região que envolva a fronteira do Estado com a 
Bolívia. Hoje, o Estado é divido em cinco regiões de planejamento, o Pólo Pantanal, Pólo 
Cerrado, Pólo Amazônia, Pólo Araguaia e a Região Metropolitana, que envolve a capital, Cuiabá 
e o município de Várzea Grande, portões de entrada no Estado. Neste contexto, propõem-se a 
delimitação de uma sexta região turística na fronteira Brasil-Bolívia, no território Matogrossense. 
A região de fronteira passaria então a veicular nas políticas públicas para o turismo com maior 
vigor, pois passaria a incrementar as ações do Programa de Regionalização do Turismo no 
Estado o que certamente contribuiria no efetivo processo de integração que deve prever a 
formulação de diretrizes específicas às necessidades da região de fronteira. Sendo assim, 
apresentam-se algumas considerações ao processo de planejamento regional nesta região de 
fronteira. 
 

Planejamento 
Participativo 
Turístico em Bacias 
Hidrográficas 

SILVA, P; 
BASSO, P; 
SILVA, C; 
PINTO, A. 

Não 
disponibilizado. 

 
O planejamento participativo busca além de informações indispensáveis para o planejamento e 
gestão, a cumplicidade da comunidade e impulsionar o desenvolvimento sustentável da 
localidade, contribuindo para a fixação do homem ao campo com dignidade. Para a sua 
operacionalização, oficinas e aplicação de questionários Delfos são essenciais, visto que 
categorias distintas das classes sociais, dificilmente teriam tempo e disposição para longos 
debates, em especial autoridades públicas como deputados, delegados de policia, prefeitos, e 
representantes de energias de fora da bacia que tem papel relevante no seu funcionamento. Para 
sua operacionalização, utilizou-se a metodologia de planejamento participativo sustentável 
empregado para a elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável – PDRs do 
Mato Grosso do Sul, região do Alto Pantanal, realizada por Pinto et. al. (2004), com algumas 
adaptações, para adequação da bacia hidrográfica como unidade de estudo e planejamento 
turístico. Como resultado obteve-se metas prioritárias que deram origem a projetos estruturantes, 
de fomento e de educação ambiental, pois foi apontada a grande potencialidade do patrimônio 
natural e cultural - culinária que a bacia do córrego Fundo possui. 
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Território 
Transfronteiriço do 
Iguassu: os laços 
para uma 
internacionalização 

CURY, M.; 
FILHO, L; 
FRAGA, N. 

Território, 
Turismo, 
Fronteiras, 
Iguassu. 

 
O artigo refere-se ao território transfronteiriço do Iguassu com (ss) assim denominado, por 
envolver as cidades de Foz do Iguaçu – Brasil; Puerto Iguazu – Argentina e Ciudad del Este – 
Paraguai. O objetivo que norteia este é de analisar as bases conceituais de fronteiras nacionais e 
verificar o caso do território do Iguassu com elementos de integração fundamentados na 
geografia, na história e na economia intrínseca nos serviços turísticos que estabelecem redes 
como elos de relações. A sobreposição dos elementos geoeconômicos, as relações entre as 
comunidades locais no território serão analisadas. O trabalho tem o uso de pesquisa empírica do 
tipo exploratória, com levantamento documental (ou de fontes primárias) e bibliográfico (ou de 
fontes secundárias). A construção do tema proposto foi analisada por dados de Instituições que 
estão estabelecidas no território. Há uma abordagem histórica dos acordos e tratados de fronteira 
pertinentes a este território, e em seqüência o papel da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional no 
processo de aproximação de fronteiras e integração territorial. A transcendência das fronteiras e 
o turismo como atividade terciária de fluxos de visitantes constroem novas territorialidades 
sobrepostas às demarcações legais.  
 

A Serra da 
Bodoquena, o 
Turismo no Buraco 
das Araras e a 
Percepção dos 
visitantes. 

GIORDANO, D; 
MERCANTE, M. 

Alteração da 
paisagem, 
Percepção, Mapa 
mental. 

Neste trabalho buscou-se identificar alterações da paisagem no atrativo turístico Buraco das 
Araras, no município de Jardim, MS, em decorrência da atividade turística desenvolvida no local. 
Com o objetivo de determinar a importância da evolução da atividade buscou-se sob a percepção 
do proprietário, colaboradores e visitantes, identificar as interferências sob o ponto de vista 
técnico,observando pontos positivos e negativos.Os dados foram obtidos por meio dos seguintes 
procedimentos metodológicos: pesquisa documental, entrevista oral e aplicação de questionários 
com a coleta de mapas mentais, por meio dos quais se obtiveram as concepções teóricas da 
percepção ambiental dos envolvidos, que apontaram para implementação de melhores práticas 
na solução das interferências. O Ecoturismo aparece como um modelo que utiliza os recursos 
naturais de maneira racional, e não ocorre instantaneamente. 

GT 3 - TURISMO E CULTURA  
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A Charqueada em 
Mato Grosso: Um 
Estudo da 
Relevância dessa 
Atividade Produtiva 
para o 
Desenvolvimento 
Econômico e Social 
entre 1910-1960 em 
Aquidauana Alto 
Paraguai 

PLEUTIM, M. 
Não 
disponibilizado. 

Não disponibilizado. 

A Cultura do 
Contrabando e A 
Fronteira como um 
Lugar de Memória  

DORFMAN, A. 

Contrabando, 
bagayeros, 
práticas,  
condição 
fronteiriça, lugar 
de memória 

 
A refuncionalização das barreiras comerciais internas na União Européia diminuiu as atribuições 
da Aduana e certas práticas de contrabando. Como parte da mutação da fronteira, respaldada em 
fundos da UE, observa-se o surgimento de trilhas turísticas, de museus de fronteira, de aduana e 
de contrabando e publicações onde a fronteira aparece como um lugar de memória e o 
contrabando como uma prática tradicional, savoir-passer em vias de extinção, parte constitutiva 
da condição fronteiriça. Por outro lado, na fronteira Brasil-Uruguai, onde muitas barreiras 
econômicas ainda vigem e a Aduana preserva suas funções, o contrabando é objeto das páginas 
policiais ou de silêncio. Os discursos das populações fronteiriças, entretanto, deixam entrever 
aspectos culturais do comércio ilegal transfronteiriço, destacando os bagayeros como tipos locais. 
Ainda que certas materializações de práticas fronteiriças sejam mais visíveis no caso europeu, os 
usos dados aos objetos e as relações estabelecidas cotidianamente pelos agentes apontam para 
uma importância cultural igual ou maior do contrabando no caso platino. 
 

As Viagens de 
Intercâmbio e as 
Agências 
Especializadas 

BRAGA, L. 
Não 
disponibilizado. 

 
Apresentarão neste trabalho as viagens realizadas a países além das fronteiras brasileiras, com o 
objetivo de intercâmbio cultural. Será abordado todo o processo de organização das viagens de 
intercâmbio, desde a escolha do país até o programa que melhor se enquadra para cada 
indivíduo que escolhe fazer um intercâmbio cultural. Os tipos mais comuns de intercâmbios 
realizados por brasileiros serão explicados de forma detalhada e também identificadas as 
principais agência de viagens especializadas em intercâmbios no Brasil, na tentativa de 
demonstrar a operacionalização desta atividade turística. O perfil do intercambista e aspectos 
culturais também foi objeto de estudo, pois este é o fator primordial a ser considerado neste tipo 
de viagem. Tentou-se estudar de maneira detalhada as viagens de intercâmbio para que haja um 
entendimento melhor desse assunto ainda pouco explorado pelos pesquisadores e estudiosos do 
turismo. 
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Fomento do Turismo 
em Anastácio - MS e 
Região: Proposta de 
Implantação do 
Museu a Céu Aberto 
“Cenário do 
Episódio da Retirada 
da Laguna” 

SANTOS, L. 

Retirada da 
Laguna, Museu a 
Céu Aberto e 
Educação 
Patrimonial. 

 
A valorização e o resgate de bens e elementos culturais é um dos temas que mais vem sendo 
abordados quando se está em pauta o patrimônio cultural. O município de Anastácio-MS possui 
vários elementos culturais importantes, um deles é o envolvimento na Guerra do Paraguai, 
através do episódio da Retirada da Laguna, onde a Força Expedicionária passou rumo a Laguna, 
Bela Vista e ao regressar refugiaram-se na região conhecida como Porto Canuto. Este trabalho 
tem por objetivo deixar um marco definitivo no Estado, através da apresentação de uma proposta 
de implantação do Museu a Céu Aberto “Cenários Históricos da Retirada da Laguna”, e fomentar 
o turismo cultural na região. Além do contexto histórico e o planejamento da implantação de uma 
infra-estrutura básica para a visitação turística, o texto comenta também sobre Museu, 
Patrimônio, Turismo Cultural e Educação Patrimonial Este estudo foi apresentado no ano 2006 
como monografia de conclusão do Programa de Pós Graduação (Especialização) História 
Regional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
 

O Potencial Turístico 
do Patrimônio 
Arqueológico do 
Estado de Mato 
Grosso do Sul 
visando medidas de 
conservação 

SANTOS, L. 

Patrimônio 
Arqueológico, 
Turismo 
sustentável e 
Conservação. 

O estado de Mato Grosso do Sul com mais de seiscentos sítios arqueológicos cadastrados, dos 
quais, algumas dezenas somente foram pesquisados. Porém ficando todos desprotegidos, pois o 
órgão responsável por sua segurança, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não 
tem recursos para cobrir o vasto território do Estado e devido também, o difícil acesso ao mesmo, 
que ficam geralmente em áreas rurais. A falta de conhecimento por parte da população é outro 
fator relevante neste processo desfavorável à conservação do Patrimônio Arqueológico, vendo-se 
no turismo desenvolvido de uma forma sustentável uma maneira de levar informação não só ao 
visitante, como a comunidade local sobre o que é o patrimônio arqueológico e a importância de 
sua conservação, já que este é um bem findável e único, já que cada sítio é diferente, mesmo 
sendo habitado pelo mesmo grupo. 
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As Festas de Clubes 
do Laço de Mato 
Grosso do Sul 

PAIVA, L; NETO, 
A.  

Festas; Clubes do 
laço; cultura. 

 
As festas de clubes do laço acontecem em Mato Grosso do Sul, desde meados dos anos 1.970. 
Elas constituem-se em acontecimentos de origem rural, das fazendas de gado, da lida com os 
animais, onde instrumento em destaque é o laço, que ainda hoje faz parte do dia-a-dia do homem 
do campo como material imprescindível ao trabalho com o gado. Nos clubes do laço as festas de 
caráter oficial (pela Federação de Clubes do Laço de MS) acontecem uma vez por mês, sendo 
constituídas por muita música, especialmente sertaneja e regional, comida típica do estado e da 
fronteira, como churrasco e arroz carreteiro, além do chimarrão – mate quente, e o tereré – mate 
gelado. As formas de acomodação são as mais variadas, tanto aos laçadores como visitantes, 
constituídas de barracas de acampamento, caminhões, redes e até mesmo os hotéis da região, 
que se beneficiam nas épocas de festa, bem como os restaurantes, postos de combustíveis, 
supermercados, padarias, conveniências e demais estabelecimentos comercias. Os cavalos 
também são acomodados a alimentados adequadamente com todos os cuidados necessários, 
pois ele é forte participante nas laçadas, já que o laçador depende, em grande parte, do seu 
cavalo. A festa gira em torno das laçadas, havendo, especialmente nas finais, torcidas 
constituídas por familiares e amigos dos laçadores. Ao final de cada encontro são entregues 
troféus aos laçadores vencedores em várias categorias. 
 

Turismo de 
Fronteira: O caso 
Brasil/Bolívia sob a 
perspectiva 
histórica, Cultural e 
Ecológica. 

GATTI, F; 
SOBRINHO, R. 

Não 
disponibilizado. 

 
A atual área que compreende a fronteira entre o Estado de Mato Grosso–Brasil e o Departamento 
de Santa Cruz–Bolívia possuem aproximadamente 300 km. Toda essa área é marcada por 
grande diversidade de paisagens, resultado de diferentes processos naturais e formas de 
ocupação, que trouxeram consigo a necessidade de sobrevivência de suas comunidades, 
gerando estruturas produtivas ditadas pelo contexto de sua formação territorial, de um lado, pela 
sua dinâmica histórica sócio-cultural e, do outro, pela imposição do desenvolvimento capitalista 
do atual mercado mundial. Diante desta dinâmica sócio-cultural, temos como objetivo: analisar os 
principais aspectos que definem a diversificação territorial na zona de fronteira entre Mato Grosso 
e Bolívia; apresentar os principais fatores que têm contribuído para essa diversidade econômica e 
social, ressaltando sua importância na integração territorial, partindo-se do pressuposto de que a 
reflexão constitui etapa necessária e fundamental para qualquer ação propositiva sobre a 
realidade econômica e social da região. 
 

GT 4 - GESTÃO E TURISMO  
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O Ciclo de Vida do 
Destino Turistico de 
Jardim, em Mato 
Grosso do Sul. 

BARBOZA, M; 
MARIANI, M. 

Turismo; Ciclo de 
vida; 
Administração.  

 
O presente artigo foi apresentado como avaliação da disciplina de Tópicos Especiais de Gestão 
de Negócios ministrada no segundo ano do Curso de Administração do Departamento de 
Economia e Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O objetivo do 
trabalho foi o de analisar o ciclo de vida do destino turístico da cidade de Jardim. Enviamos um 
oficio para a Prefeitura de Jardim, solicitando informações dos principais atrativos turísticos. 
Visitamos a cidade, o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), o Programa Mãos à Obra e a loja 
Madeira e Osso Reciclado. Aplicamos um questionário para um grupo de oitenta excursionistas, 
dos quais apenas trinta e sete deles foram respondidos. Concomitantemente, foi feito um 
levantamento bibliográfico. Nossos resultados apontam que o destino turístico de Jardim 
encontra-se no terceiro estágio, ou seja, na fase de crescimento. Os resultados sugerem a 
grande potencialidade dos atrativos naturais do destino, que poderá ser aproveitada para o 
ecoturismo. Assim como sua riqueza histórico-cultural, pelo fato do município ter sido palco da 
Guerra do Paraguai, com o episódio da Retirada da Laguna. O turismo em Jardim encontra-se 
quase inexplorado e com um mercado muito promissor. 
 

FRONTUR 2009 

GT 1 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: TURISMO RURAL E SUTENTABILIDADE 

TÍTULO REFERÊNCIAS 
PALAVRAS-

CHAVE RESUMO 

Da Toscana ao 
Rio Grande do 
Sul: Perspectivas 
de 
Desenvolvimento 
para o 
Agroturismo no 
Rio Grande do 
Sul. 

PUPIM, V. 

Turismo Rural, 
Agroturismo,  
Desenvolvimento 
Local, 
Sustentabilidade. 

 
O  presente  trabalho  trata  do  estudo  sobre  a  importância  do  turismo  rural  para  o 
desenvolvimento  local, em particular, se confrontam o estado  italiano da Toscana e a  região 
brasileira da Quarta Colônia no estado do Rio Grande do Sul. Tendo por objetivo encontrar os 
aspectos  de  maior  relevância  do  turismo  rural  italiano  que  possam  ser  implementados  na 
região  brasileira  a  fim  de  promover  o  desenvolvimento  da  mesma.  Para  isto,  foram 
desenvolvidos capítulos que tratam do turismo e do turismo rural na Itália e no Rio Grande do Sul, 
usando a metodologia de estudo investigativa e pesquisa de campo, experiência prática e 
entrevistas.  Evidenciam-se  características  de  grupos,  locais  pesquisados,  ações  no  campo 
governativo e privado.   Verifica-se a realidade  italiana em  legislações e políticas especificas 
para  o  setor,  e  a  falta  delas  na  região  brasileira.  E  se  constata  a  valorização  da  história, 
memória e das  tradições culturais na  Itália, e o esforço de  resgate da cultura dos  imigrantes 
somado a uma  fraca cultura organizativa e empreendedora em  fase  inicial do setor na região 
brasileira.  
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Navegando nos 
Ambientes da 
Ilha Grande dos 
Marinheiros: 
Turismo 
responsável e 
geração de renda 

GOMES, G; 
SOLLER, J.  

Educação. 
Turismo. Trilha.  

 
O presente artigo se constitui a partir do relato de experiência das oficinas de Educação 
Ambiental e de Trilhas Interpretativas, dadas através da investigação e da reflexão do ambiente 
dialogado com o desenvolvimento local, tendo este como parâmetro fundamental do crescimento 
do sujeito como aquele que constrói a vida. Estas oficinas se realizaram dentro do curso de 
Capacitação em Cooperativismo  e Autogestão, realizado junto a Cooperativa Mista de Produção 
e Serviços do Arquipélago Ltda. (COOPAL),  localizada na Ilha Grande dos Marinheiros, 
município de Porto Alegre,  com objetivo de instrumentalizar os membros desta cooperativa na 
gestão e fortalecimento do empreendimento, de forma que o mesmo se configure em um 
elemento multiplicador em sua comunidade. A compreensão da produção de vida, eu e nós no 
espaço vivido, o aprofundamento das relações sociais e a ampliação dos horizontes 
oportunizando novas frentes de trabalho, com a ótica do turismo responsável e da economia 
solidária, foram os temas referenciais destes encontros.   
 

O Delta do Rio 
Jacuí/RS Nos 
Rumos do 
Planejamento 
Turístico 
Sustentável  

BRANCO, C. 

Sustentabilidade. 
Planejamento 
turístico. Espaços 
protegidos.  

 
Este artigo procura trazer á tona, parte dos estudos elaborados para a tese de doutorado 
intitulada “A eficácia do planejamento  turístico sustentável em Unidades de Conservação da 
natureza”, ainda em fase de elaboração. O debate em torno da gestão do espaço com base no  
planejamento  turístico  sustentável  domina  esta  discussão  que  tem  como  recorte  espacial  
os espaços  legalmente protegidos, representados pela área correspondente ao delta do rio 
Jacuí. A  hipótese  que  se  pretende  confirmar  diz  respeito  à  possibilidade  de,  a  partir  da  
pesquisa transdisciplinar de caráter sistêmico, desenvolver um plano de gestão do espaço, com 
base em um planejamento que evoque o uso  turístico do  território, buscando uma  relação  
simbólica entre o visitante e as comunidades de destino, abrindo possibilidade à melhoria da 
qualidade de vida e colaborando para a conservação do ambiente em Unidades de Conservação.  
  

Parque Ruber 
Van Der Linden: 
proposta de uso 
público 
sustentável para 
parques urbanos 

OLIVEIRA, A; 
GALVÃO, C; CISNE, 
R. 

Sustentabilidade; 
Ecoturismo; 
Parques 
Urbanos; Uso 
Público 

 
O objetivo deste  trabalho é analisar as atividades de Uso Público do Parque Ruber Van Der 
Linden de Garanhuns (PE) com intuito de propor melhorias às atividades já existentes. Foram 
realizadas  pesquisas  bibliográfica  e  documental  e  pesquisa  de  campo.  Por  meio das  
entrevistas realizadas com os visitantes do Parque pode-se constatar a importância da criação de 
um Plano de Manejo e de Uso Público a fim de contribuir para a gestão do Parque e para o 
manejo  sustentável  do  local. Os  parques  urbanos  são  espaços  de  lazer,  de  encontros  
entre pessoas, de  desfrute da natureza,  fundamentais para o bem-estar social, além de  sua 
função ecológica que, devido  aos  seus  elementos  naturais,  são  capazes  de  atenuar  os  
impactos  da urbanização. Dessa forma, o Ecoturismo, como atividade que visa à 
sustentabilidade tanto do local  quanto  da  comunidade,  aliado  as  atividades  de  Educação  e  
Interpretação Ambiental, apresentam-se como principais ferramentas para integrar a visitação e a 
conservação do local e, ainda, proporcionar qualidade de vida para a comunidade. 
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Potencialidades 
Turísticas com 
ênfase aos 
Balneários do 
Município  

MARQUES, J; 
BECKER, E 

Comunidade 
local. 
Desenvolvimento. 
Balneários.  

 
Este  trabalho  objetivou  apresentar  as  potencialidades  turísticas  dos  balneários  no município 
de Toropi, Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo descritivo. A coleta de dados  primários  foi  
feita  com  base  na  observação  direta.  Foram  consultados  livros  e artigos  específicos  sobre  
a  segmentação  e ordenamento  turístico. Constatou-se que os balneários  constituem  um  
produto  turístico  para  o  município  e  desencadeiam  as potencialidades  turísticas  
identificadas  na  gastronomia,  cultura  e  no  lazer,  enfocando uma  forte  relação  com  a  
comunidade  local  e,  por  isso,  se  constituem  em  um  amplo cenário  para  políticas  públicas  
e  de  investimentos  privados.  Concluiu-se  que  a gastronomia,  a  cultura  e o  lazer  
apresentam potencialidades  turísticas   que podem  ser reforçadas,  ampliadas    e  diversificadas    
para  auxiliar  e  promover  o  efetivo desenvolvimento turístico  no município de Toropi.  
 

GT 2 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: POLÍTICAS PÚBLICAS E TURISMO 

A Postura 
Brasileira Face 
às Novas 
Dimensões das 
Relações 
Internacionais: as 
relações 
intersocietárias 

LUMERTZ, J. 

Cooperação 
científica,  
Migrações.  
Política  externa  
brasileira.  
Relações  
intersocietárias. 
Turismo  

  
As relações  intersocietárias são  importante assunto  na atualidade, substancialmente perante a 
economia  internacional  e o desenvolvimento  nacional dos países.  Essas  relações  envolvem 
fenômenos que sofreram  transformações, as quais não só  interferem nas sociedades nacionais 
e no  fluxo  internacional de pessoas,  mas  também desafiam os Estados. O  artigo  inicia pela 
caracterização  das  relações  intersocietárias,  cujos  temas  referentes  são:  as  migrações,  o 
turismo e a cooperação científica. Estes  serão abordados seguindo o entendimento de Amado 
Cervo (2008). Após, analisa-se como o Estado brasileiro trabalha com esses novos  temas em 
sua política externa e de que maneira estes influenciam na inserção internacional do Brasil.   
 

As Problemáticas 
Enfrentadas pelo 
Planejamento 
Turístico em 
áreas Fronteiriça: 
um estudo de 
caso nos 
municípios de 
Rivera (UY) e 
Santana do 
Livramento (BR) 

NASCIMENTO, L. 

Turismo, 
Planejamento 
Turístico, 
Território, 
Fronteira.  

O  presente  artigo  tem  por  objetivo  principal  analisar  as  problemáticas  enfrentadas  pelas 
políticas  públicas,  no  campo  do  turismo  de  fronteira  nos  municípios  de  Sant’Ana  do 
Livramento  –  Brasil  e  Rivera  –  Uruguai.  Para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa,  foram 
consultadas obras que abordavam temas como: fronteira, território e planejamento turístico. A 
metodologia adotada nesse estudo é a pesquisa qualitativa de caráter exploratório e descritivo, 
adotando como  técnicas a pesquisa bibliográfica, estudo de caso e entrevistas com questões 
semi-estruturadas e abertas,  junto aos gestores públicos dos municípios, associações e  trade 
turístico. Na discussão dos resultados, verifica-se que os municípios não estão trabalhando de 
forma integrada e não estão desenvolvendo ações e projetos que façam os turistas visitarem as 
cidades  e  permanecerem  não  somente  pelo  segmento  do  turismo  de  compras.  Apesar  de 
existir algumas ações que ajudam o desenvolvimento do turismo, estas são insuficientes para 
mudar  a percepção do  turista que visita  as  cidades. Conclui-se que os municípios precisam 
fortalecer a articulação regional do território para construção de um plano de desenvolvimento 
turístico integrado que atenda às necessidades dos turistas e da comunidade local, ampliando as 
alternativas de turismo para além do turismo de compras.   
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Campos 
Neutrais: a 
construção de um 
plano de 
desenvolvimento 
turístico em 
território 
fronteiriço [Chuí-
Chuy]  

BOTELHO, D. 

Espaço 
geográfico. 
Território. 
Fronteira. Plano 
de 
desenvolvimento 
turístico.  

 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a construção de um plano de desenvolvimento 
turístico para a fronteira Brasil-Uruguai, na região de abrangência dos municípios do Chuí/RS e 
Chuy/UY. Para construir uma  proposta  de  turismo  fronteiriço,  faz-se  necessária  a  utilização  
de  referenciais  teóricos  que  sustentem  as idéias de espaço,  lugar, paisagem,  território e  
territorialidade. Foi nesse sentido que se buscou  identificar essas categorias,  com  base  na  
ciência  geográfica,  para  assim  estabelecer  uma  proposta  de  fronteira.  O  presente trabalho 
refere-se a uma prática desenvolvida ao longo dos anos de 2007 e 2008. Cabe aqui ressaltar que 
se trata de  um  processo  ilimitado,  pois  os  referenciais  apresentados  não  pretendem  esgotar  
a  temática. Os  resultados desta investida são sentidos nas reflexões diárias bem como na 
organização do setor na região, que vem somando esforços para mudar o  rumo  das  regiões de  
fronteira, que  ora  tendem  a melhor para um país, ora para outro. Tem-se  verificado  um  
evidente  esforço  de  união  nessa  região  de  fronteira,  visto  que, mesmo  com  pequenos 
avanços, demonstra o fato de que, com união, é possível construir um futuro melhor.  
 

  
Turismo  e  Poder  
Público:  Uma  
análise  desta  
relação  na  Rota  
Turística 
Gastronômica de 
Santa Maria e 
Silveira Martins, 
RS 
  

TORRES, T; 
BECKER, E. 

Rota Turística, 
Turismo, Poder 
Público. 

O  Turismo  é  um  fenômeno  capaz  de  transformar  e  reorganizar  o espaço geográfico. Ao se 
inserir no espaço natural o Turismo resgata valores culturais e sociais,  fortalece noções 
ambientais e cria mecanismos que dinamizam a economia do lugar.  Entretanto,  para  
desencadear  essa  rede  de  relações,  o  Turismo  necessita  da articulação  entre  as  políticas  
públicas,  o  setor  privado  e  a  comunidade  local.  Neste trabalho objetivou-se analisar o papel 
do poder público na Rota Turística Gastronômica de Silveira Martins e Santa Maria, Rio Grande 
do Sul, Brasil. 

O Turismo nos 
Territórios de 
Fronteira no 
Oeste 
Paranaense: um 
olhar sobre 
Barracão e Foz 
do Iguaçu 

CURY, M.; 
FERNANDES, R; 
FRAGA, N. 

Território; 
Turismo; 
Barracão; Foz do 
Iguaçu. 

 
O presente artigo refere-se a uma análise territorial no oeste e sudoeste paranaense em duas 
áreas de  fronteira.  Abordando  inicialmente  a  área  de  Barracão  e  posteriormente  a  área  de  
Foz  do Iguaçu. Faz-se um repensar sobre a questão do território, as territorialidades, o 
desenvolvimento populacional  e  a  complexidade  da  atividade  turística  com  as  redes  
estabelecidas  nas  relações sociais e econômicas.   Propõe-se a discussão  sobre os conceitos 
de  territórios,  territorialidades, redes em áreas de fronteira em espaços que a economia 
transcende as fronteiras e o turismo como atividade  terciária  de  fluxos  de  visitantes  
construindo  novas  territorialidades,  sobrepostas  as  
demarcações legais.  
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Ações 
Cooperativas 
para o 
Desenvolvimento 
de Produtos e o 
Reflexo no 
Turismo: caso 
Quaraí 

PELIZAN, M; 
BISOGNIN, E. 

Não 
disponibilizado. 

 
O Centro Universitário Franciscano sempre primou pelas ações de extensão que tem como meta  
o  desenvolvimento  das  comunidades,  sejam  elas  locais  ou  regionais.  Configura-se  neste 
projeto o alcance da instituição na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, 
no ano de 2006  foi assinada uma parceria entre o Governo do Estado e o Centro Universitário 
Franciscano  com  a  finalidade  de  capacitar  os  trabalhadores  envolvidos  na  extração  de  
pedras preciosas. O Estado reconhece a importância de fortalecer esse setor por meio da 
qualificação dos profissionais,  das  criações,  do  desenvolvimento  dos  produtos  oriundos  da  
extração  de  pedras, propiciando  assim  inovações  no  design,  que  se  apresenta  como  uma  
estratégia  de  fundamental importância para  a  agregação de valores, para a criação da  
identidade dos produtos,  serviços  e empresas,  competitividade  e  ampliação  dos  atuais  
mercados.  Estas  ações  visam  ainda  o fortalecimento  do  Turismo  Regional  Sustentável  por  
meio  da  divulgação  da  cultura  e comercialização dos produtos locais.  
    

A Fronteira e 
seus Silêncios 

CASTROGIOVANNI, 
A. C. 

Não 
disponibilizado. 

  
  Este  texto  tem  o  objetivo  de  trazer  para  um  novo  debate  uma  síntese  de colocações 
feitas por nós nos encontros anteriores construídas a partir de pesquisas que temos realizado em 
áreas de fronteira. Muitas das colocações feitas já se transformaram em  novas  reflexões,  pois  
é  preciso  avançar,  avançar  é  sempre  preciso. O Turismo  de Fronteira  ou  na  Fronteira  tem  
despertado  a  atenção  de  vários  profissionais,  mas observamos que ainda falta muito para 
alcançar a sua devida posição.  
  

GT 3 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: TURISMO E CULTURA 

Fronteiras entre o 
Cotidiano e o 
Festivo: Período 
Carnavalesco no 
Bairro do  

SANTOS, R. 

Bairro do Recife; 
Período 
carnavalesco; 
Fronteiras entre o 
cotidiano e o  
festivo: Novas 
dinâmicas sobre 
o espaço. 

 
O  bairro  do Recife mais  conhecido  como Recife Antigo,  deu  origem  à  cidade  do Recife,  o  
seu surgimento ocorreu em fins da primeira metade do século XVI. O ponto de origem da 
povoação foi um porto, construído  para  escoar  pau-brasil  e  os  produtos  da  atividade  agro-
açucareira. O  bairro  destaca-se  pelo  seu patrimônio  histórico.  Ótima  infra-estrutura  e  bom  
estado  de  conservação  dos  seus  prédios  históricos favoreceram  as  instalações  de  vários  
setores  da  economia,  dentre  eles  destacam-se  o  turístico  com  o  Pólo Turístico e o da 
informática com o Porto digital que é responsável por 103 empresas dentro da ilha do bairro do 
Recife. As várias empresas dos  setores da  economia, o Pólo  turístico e o Porto digital  são  
responsáveis pelo fluxo de milhares de automóveis e pessoas que circulam diariamente dentro do 
bairro. O que ocorre com a rotina de milhares de pessoas no período Carnavalesco, onde é dada 
uma nova funcionalidade ao espaço do bairro?  É baseado nesta questão norteadora que será 
feito um ensaio sobre alguns conceitos geográficos para que melhor se entenda o fenômeno 
ocorrido no bairro do Recife Antigo. 
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Bariloche e a 
Subjetividade das 
Motivações 
Turísticas  

GRELLMANN, C; 
ANTUNES, M. 
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Imaginários.  

 
A prática  turística dos  jovens é um  fenômeno moderno que cresce progressivamente graças ao 
desejo destes de experimentar o novo. A busca pelo desconhecido vai além do lugar visitado, 
estes turistas procuram vivências e relações interpessoais novas. Este artigo pretende analisar  o  
Turismo  Jovem  a  partir  de  referenciais  teóricos  fundamentados  no  conceito  do fenômeno  
turístico,  nos  fatores  motivacionais,  nos  processos  de  comunicação  e  ainda  nas imagens  e 
nos  imaginários  criados pelas pessoas. Por  fim,  acredita-se que o público  jovem seja 
fundamental para o processo de desenvolvimento do Turismo no Brasil.  
  

Fronteiras da 
paisagem: 
história, turismo e 
geografias das 
Cataratas do 
Iguaçu.  

PIMENTEL, M.  

História do 
Turismo. 
Paisagem. 
Sensibilidades 
estéticas.  

 
O objetivo deste artigo é o de historiar a mediação entre sociedade e meio realizada nas 
Cataratas  do  Iguaçu  (Brasil/Argentina),  através  dos  conceitos  de  paisagem,  
patrimonialização  e sensibilidades estéticas. Percebemos seis etapas nesse processo: as tribos 
indígenas e suas lendas, a  sociedade  colonial,  os  viajantes  românticos,  o  turismo  nas  
décadas  de  1940  a  1960,  e  o  que denominamos  de  novas  fronteiras  dos  anos  1970  ao  
presente  (cuja  análise  está  em  curso). Provisoriamente  notamos  que  de modo  recursivo  a  
concepção  social  de  natureza  age  sobre  a percepção  e  as  emoções  dos  sujeitos  frente  
àquele  conjunto;  que  essa  relação  ocorre  em  um quadro dinâmico e contingente, com 
rupturas e continuidades ao longo do tempo; e que o uso e o caráter  turístico  que  hoje  é  
imputado  a  essa  paisagem  não  lhe  devem  ser  atribuídos  como  uma condição inerente.  
 

Interações na 
Fronteira do 
Brasil, Paraguai e 
Argentina: um 
estudo de caso 
sobre os 
aspectos 
culturais e 
turísticos de Foz 
do Iguaçu - PR 

BIESEK, A; CURY, 
M; FRAGA, N. 

Fronteira; 
Turismo; Cultura; 
Foz do Iguaçu.  

 
Este  estudo  objetiva  analisar  as  interações  culturais  e  turísticas  que  ocorrem  na fronteira  
do  Brasil,  Paraguai  e Argentina,  visando  identificar  a  representatividade  ocorrida nesses  
espaços,  tendo  como  estudo  de  caso  o município  de  Foz  do  Iguaçu,  localizado  na 
fronteira dos  três países e que possuem destacada  importância nesse contexto. A pesquisa se 
apóia  em  diversas  contribuições  teóricas,  procurando  integrar  enfoques  conceituais  no 
tratamento  do  objeto  investigado. Conclui-se  que  a  diversidade  cultural  e  turística  pode  ser 
considerada um importante instrumento de desenvolvimento econômico e social da região, no 
entanto,  são necessárias política de planejamento  e ordenamento  territorial  estrategicamente 
criadas em harmonia pelos gestores dos três países de forma a direcionar um desenvolvimento 
desejado, contribuindo com a qualidade de vida da região fronteiriça. 
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Misticismo em 
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Amazônicas: 
roteiros turísticos 
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CISNE, R; 
OLIVEIRA, A. C.  

Roteiro turístico; 
Ecoturismo, São 
João de Pirabas, 
Comunidades 
amazônicas.  

 
A  partir  do  redimensionamento  do  pensar  sobre  roteiro  turístico,  estuda-se  a  possibilidade  
de considerá-lo como alternativa de  impulsionar o fluxo  turístico no município de São João de 
Pirabas,  localizado no nordeste do estado do Pará, microregião do Salgado. O lugar tem 
potencialidades para o desenvolvimento da atividade  ecoturística  não  apenas  pela  diversidade  
ambiental, mas  também  pelo  legado  cultural  e misticismo relacionado à Pedra do Rei Sabá. 
Este artigo analisa, então, os atrativos  turísticos do  local com a finalidade de aliá-los a roteiros 
turísticos. Para reunir informações que subsidiassem o trabalho, foram realizadas pesquisas in 
loco no município, no período de 2004 a 2007, para, junto aos arquivos locais, consultar 
documentos que dessem suporte à pesquisa. Parte das informações foram coletadas por meio de 
arquivos consultados, outras, das leituras a  respeito da história do Município. Realizou-se  
também  revisão bibliográfica para  fundamentação  teórica do trabalho.  
 

Pelotas e o Olhar 
dos Viajantes do 
Século XIX  

COSTA, L; 
GASTAL, S. 

Turismo; Relatos 
de Viagem;  
Saint-Hilaire; 
Debret; 
Pelotas/RS.  

 
O presente artigo tem como objetivo analisar a contribuição de dois viajantes franceses, Auguste 
Saint-Hilaire e Jean Baptiste Debret, que percorreram o Rio Grande do Sul na década de 1820,  
na  construção  de  uma  imagem  de  Pelotas  do  início  do  século  XIX.  Por meio  de  suas 
impressões de viagem e aquarelas, tais viajantes descreveram o momento histórico de formação 
e desenvolvimento urbano e sócio-cultural da cidade. Apesar de representar uma visão 
estrangeira e  passageira  pelo  território,  seus  relatos  servem  como  fonte  documental  
importante  para  o conhecimento das condições em  que  se apresentava a  região e que 
propiciaram  a  formação do acervo arquitetônico e cultural, atualmente ressignificado pelo 
turismo, como as charqueadas e os casarões  erigidos  a  partir  da  fortuna  gerada  pelo  
complexo  saladeiril,  e  a  tradição  doceira (também ligada à produção do charque) que 
consagrou Pelotas como a Capital Nacional do Doce.  
 

Turismo, Cultura 
e Devoção: 
Santuário De 
Nossa Senhora 
De Caravaggio – 
Farroupilha/RS 

POSSAMAI, A. M. 
 Cultura. 
Devoção. 
Turismo. 

 
Inicialmente  este  estudo  busca  instigar  a  reflexão  acerca  da  religiosidade  e  sua  constante 
presença  em  todos  os  tempos.  Aborda-se  a  fé,  elemento  essencial  da  peregrinação,  sob  
o aspecto  cultural,  e  fazem-se  reflexões  acerca  da  concepção  da  fé  como  produto.  Dá-se 
especial  ênfase  ao  aspecto  cultural  da  religiosidade  e  dessa  forma,  foca-se  a  devoção  
dos imigrantes  italianos que colonizaram a região então denominada Linha Palmeiro, atualmente 
(2009)  constituída  pelos municípios  de Bento Gonçalves,  Farroupilha  e Caxias  do  Sul,  no 
estado do Rio Grande do Sul. Busca-se por meio da memória oral recuperar fatos marcantes e 
analisar  a  relação das  pessoas  idosas  com  a  espiritualidade.Nessa  trajetória  de  devoção  
dos imigrantes  italianos, um dos espaços de  fé destacou-se dos demais,  trata-se do Santuário 
de Nossa  Senhora  de Caravaggio,  localizado  no município  de  Farroupilha.   Este  espaço  de  
fé representa  na  atualidade  um  dos  principais  atrativos  turísticos  do  município,  e  recebe 
visitantes do Brasil e do exterior.  
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O  projeto  intitulado  “Casa  Cultura Mário  Quintana  para  o  Turismo  Cultural”  atua,  desde 
2008, centro cultural localizado em Porto Alegre/RS, buscando que o mesma se torne objeto de 
estudo, intervenção e práticas do Turismo Cultural. Propõe-se que, além de melhor atender aos  
visitantes,  também  se  encaminhe  para  a  sustentabilidade  deste  bem  cultural  de importância  
não  só  histórica,  como  também  arquitetônica  e  sócio-cultural.  O  trabalho  de inventariação e 
de diagnóstico dão conta de dois aspectos principais: desqualificação visual, apesar de um alto 
grau de atratividade que a CCMQ apresenta. Já no prognóstico, onde estão os principais 
resultados, propõe-se a roteirização  turística, qualificação de guias de turismo e qualificação de 
alguns locais.  
  

GT 4 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: GESTÃO EM TURISMO 

A manipulação 
de alimentos e 
boas práticas nas 
pizzarias da 
Associação de  

GRECO, L; 
MARQUETTO, R. 

Segurança 
Alimentar. 
Manipulação dos 
alimentos e Boas 
Práticas.  
Turismo.  
  

 
A legislação que regulamenta a manipulação dos alimentos e boas práticas, cuja interpretação 
revela sua imprecisão bem como divergências expressas nas diversas publicações que 
confundem o trabalhador de qualquer empreendimento gastronômico. Por ser integrante da 
Região Central do RS e, portanto, parte da Faixa da Fronteira nacional, a cidade de Santa Maria, 
atrai grande fluxo de pessoas que demandam uma oferta hospitaleira de qualidade da qual faz 
parte o setor de Alimentos & Bebidas. Assim, evitar intoxicações alimentares e assegurar a 
confiabilidade da comunidade local e do turista/visitante prescinde de uma leitura da realidade e, 
a partir da  percepção do pesquisador, gerar uma discussão comparativa entre a teoria e a 
prática. Por isso, com base na legislação da Vigilância Sanitária de Santa Maria (Dec. Est. 
23.430), bibliografias específicas e nas orientações da Cartilha de Boas Práticas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, analisou-se in loco a manipulação dos alimentos e boas práticas 
nas pizzarias integrantes a Associação de Hotéis, Restaurantes, Agências de Viagem e Turismo. 
Além disso, realizaram-se observações simples e entrevistas semi-estruturadas com os 
proprietários dessas empresas. A compilação dos dados está expressa por gráficos os quais 
sinalizam divergências entre a segurança alimentar prevista nos manuais legislativos e sua 
operacionalização.  
  



126 

 

Comunicação no 
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as necessidades 
e práticas das 
unidades Muito 
Confortáveis 

SILVA, M; CHAVES, 
C; MOREIRA, A. 
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O presente artigo resulta da pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo Senac-RS com o  
objetivo  de  identificar  as  necessidades  comunicacionais  dos  empreendimentos  hoteleiros 
localizados  em  Porto  Alegre  -  RS,  detectar  quais  são  os  instrumentos  de  que  essas 
organizações se valem para relacionamento com os seus stakeholders e avaliar a capacidade de 
tais instrumentos para atender a essas necessidades. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e 
descritiva,  que  vem  utilizando,  como  via  de  acesso  aos  dados  desejados,  a  análise  dos 
instrumentos de comunicação utilizados pelos hotéis e  também entrevistas em profundidade com  
os  responsáveis  pela  área  de  comunicação  e marketing  dos mesmos.  Numa  primeira etapa,  
foram  investigadas  as  necessidades  e  práticas  comunicacionais  das  duas  únicas unidades 
localizadas em Porto Alegre classificadas como Muito Confortável - uma das cinco categorias 
utilizadas pelo Guia Brasil Quatro Rodas. Na oportunidade, foi possível observar a prevalência da 
comunicação mercadológica e que, embora as outras áreas que compõem o mix da  
comunicação  integrada  proposto  por  Kunsch  (2003)  também  estejam  presentes  no cotidiano 
dessas unidades, o fazem com uma certa timidez. 
 

Gestão de 
Marketing: 
Desempenho da 
rede hoteleira  no 
município de São 
Gabriel/RS 

ROCHA, J; PIRES, 
V; OLIVEIRA, 
J;BITENCOURT, G; 
GOLIN, R. 

Marketing 
turístico – 
hotelaria – 
clientes – São 
Gabriel.  

 
Este estudo,  através  de uma  analise  descritiva  e exploratória,   tem como   objetivo analisar os  
procedimentos de gestão de marketing empregados em seis hotéis da cidade de São Gabriel-RS.  
Motivou-se   por   São   Gabriel   possuir,   proporcionalmente   ao   seu   número   de habitantes,  
uma boa  rede hoteleira que  recebe na  temporada de verão  turistas argentinos que pernoitam 
na cidade a caminho das praias do sul do Brasil, especialmente as de Santa Catarina. Os  dados   
foram  coletados   através  de   entrevistas   realizadas   com  os   gestores   dos  hotéis   em 
análise,   através   de   questionário   elaborado   a   partir   de   variáveis   operacionais   do   
estudo: características dos estabelecimentos e principais estratégias de marketing.  Dentre as 
principais conclusões destaca-se que o conceito de marketing no setor  hoteleiro ainda continua 
sendo a mesma do  inicio desde século:  a ênfase colocada nas necessidades do consumidor  e,  
caso da hotelaria,  do  turista,  como a origem de  todos  os  esforços da organização.  O 
empirismo e o feeling devem ceder lugar ao profissionalismo na gestão de marketing da hotelaria, 
uma vez que os   novos   tempos   estão   a   exigir   posturas   operacionais   efetivas   como   
forma   de   atingir-se resultados maximizados.  
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de Porto Alegre  

BLANCO, L; SILVA, 
M; USEVICIUS, N. 
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Este  artigo propõe  a discussão de  elementos de  responsabilidade  civil, neste  caso  aplicados 
aos  restaurantes,  utilizando  a  metodologia  da  revisão  bibliográfica  e  da  pesquisa 
jurisprudencial.  Da  análise  teórica,  conclui-se  que  todos  os  estabelecimentos  comerciais, 
inclusive os  restaurantes, são  responsáveis por danos causados à pessoa,  independentemente 
de agirem  com  culpa. Busca-se atingir dois objetivos com o artigo, que é  fruto de pesquisa 
ainda em desenvolvimento no curso de Tecnólogo em Hotelaria da Faculdade de Tecnologia do 
Senac-RS. Em primeiro lugar, além da fundamentação teórica, busca-se levantar e analisar a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) relacionada ao assunto. Em  
um  segundo momento,  confronta-se  o  referencial  teórico  com  as  decisões  colhidas,  de 
modo a  identificar a prática deste  tribunal. Conclui-se que a  teoria, como é aplicada ao caso 
concreto, não prevê todas as possibilidades. Entretanto, mesmo que em alguns casos não seja 
determinada a responsabilidade do restaurante, há inegavelmente um abalo no seu bom nome. 
  

GT 5 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: RELAÇÕES TRANSNACIONAIS E TURISMO 

Relação  
Turística  Brasil  
e  Argentina:  
Crise,  Fronteiras  
e  turistas  
brasileiros  em 
território 
argentino. 

VIEIRA, O. 
Turismo. 
Fronteira. Crise. 
Argentina. Brasil. 

 
O  presente  trabalho  procura  analisar  as  relações Brasil X Argentina  do  ponto  de vista  
turístico. É um trabalho calcado na pesquisa exploratória de caráter bibliográfico. Parte de  uma  
visão  empírica  e,  neste momento,  tece  algumas  considerações  sobre  esta  complexa 
relação. Analisa de  forma preliminar a  influência que  a  crise  da Argentina de 2001  teve no 
fluxo de turistas para seu território. São vistas as relações fronteiriças entre as cidades-gêmeas 
localizadas  na  zona  de  fronteira  entre  Brasil  e  Argentina,  dando  destaque  para  o  turismo 
realizado nessa zona além de sua importância para o controle, com abrangência nacional, do 
fluxo de turistas. Também são destacados comportamentos típicos dos turistas brasileiros em 
território  argentino,  destacando-se  os  destinos mais  visitados,  Buenos Aires  e  Bariloche,  e 
citando  outras  possibilidades  de  destinos  turísticos,  regiões  do Noroeste  e  Cuyo,  em  geral 
negligenciados pelo  turista brasileiro. Tal ponto é citado para iniciarmos uma reflexão  sobre 
Turismo Alternativo e Consciente. 
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Território 
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RIOS, L; MARTINS, 
P.CAPUSSO, W. 
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Um povo que caminha para o futuro impulsionado pelo passado. A fronteira seca entre Ponta 
Porã/BR  e  Pedro  Juan  Caballero/PY  sentiu  as  mais  diferentes  influências.  São  línguas, 
costumes, tradições, interesses, culturas diferentes que se fundem formando um só povo, uma só 
comunidade, uma nova e diferente cultura.  Devido ao comércio intenso de importados, na cidade 
de Pedro  Juan Caballero, Ponta Porã  tem um  fluxo  turístico  considerável. Porém os visitantes  
se  deslocam  apenas  para  fazer  compras,  permanecendo  poucos  dias  na  fronteira, sem 
conhecê-la nem apreciá-la.  Atraído pelo crescimento da atividade turística no estado do Mato 
Grosso do Sul, o SEBRAE, juntamente com a Prefeitura Municipal de Ponta Porã e com o  apoio  
de  vários  parceiros,  implantou,  no  ano  de  2006,  o  Projeto  Turismo  sem  Fronteira Brasil e 
Paraguai, desenvolvido nos municípios de Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai).   
O  presente  trabalho  visa  apresentar  o  projeto  demonstrando  a  estruturação  do turismo  na  
região  de  faixa  de  fronteira  e  as  ações  que  estão  sendo  desenvolvidas  a  fim  de 
consolidar o turismo binacional.  
 

Relações 
Transfronteiriças, 
Fronteira, 
Turismo e 
Complexidades 
Espaciais  

BLUM, G; 
GONÇALVES, T; 
FRAGA, N. 
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Este artigo busca analisar a contextualização da fronteira a partir de duas perspectivas, aquela  
que  surge  das  relações  transfronteiriças  e  aquela  que  surge  das  relações geopolíticas,  
bem  como  a  perspectiva  do  turismo  no  contexto  geral  desta  análise.  O trabalho  aborda  a  
teorização  realizada  por  estudiosos  de  relações  internacionais  e  de geopolítica  a  cerca  da  
fronteira,  assim  como  a  aplicação  prática  e  conhecimento empírico que dela surge, para 
compreender a partir da teoria a realidade do mundo das cidades  turísticas em  regiões de  
fronteira, que  sempre  são envoltas pela complexidade espacial,  de  espaços  geográficos  
envoltos  por  questões  econômicas,  culturais,  sociais, ambientais  e  de  políticas  públicas  
unificadas  ou  quase  sempre  individuais  de  cada Estado nacional e suas fronteiras.  
 

FRONTUR 2010 

GT 1 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: TURISMO E MEIO AMBIENTE 

TÍTULO REFERÊNCIAS 
PALAVRAS-

CHAVE RESUMO 
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XAVIER, M; 
BECKER, E. 
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A  Barragem  do  rio  Vacacaí-Mirim,  do  Departamento  Nacional  de  Obras  e  Saneamento 
(DNOS),  localiza-se ao norte da cidade de Santa Maria e a sudoeste do município de  Itaára, no 
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Abrange uma área alagada de 19.959,05 Km2, entre as  
coordenadas  geográficas  53º46’30”  a  53º49’29”  de  Longitude  Oeste  e  29º36’55”  a 29º39’50” 
de Latitude Sul. Objetivou-se  identificar a percepção dos moradores da cidade de Santa Maria e 
dos residentes no entorno da Barragem em relação à preservação ambiental e à possível inserção 
de atividades turísticas no local. O método dedutivo de natureza qualitativa e exploratória forneceu 
suporte para as etapas da pesquisa e  trabalho de campo.   A partir do  referencial  teórico  foram  
elaborados  dois  instrumentos  de  pesquisa  de  campo:  a)  entrevista semiestruturada em que 
foram ouvidos 25 moradores do entorno da Barragem; b) questionário aplicado a 100 moradores da 
cidade de Santa Maria.  Constatou-se, que 89% dos respondentes  aprovam  o  desenvolvimento  
turístico  da  área.    Concluiu-se  que,  a  área  pode  tornar-se  um local de lazer para a cidade de 
Santa Maria e, principalmente, para os moradores do entorno, do bairro Campestre do Menino 
Deus, que  registram a ausência de  lugares para  seu  lazer e entretenimento.   
 

A Influência da 
Crise do 
Pensamento 
Moderno na 
Gestão 
Ambiental e na  

PORTELA, E; 
FIGUERÓ, A; 
BECKER, E.   

Ciência. Novos 
Valores. Natureza. 
Sociedade  

 
A  crise  do  pensamento  celebra  o  encontro  do  homem  consigo mesmo,  com  os  cenários  de 
intensa crise socioambiental e o desafio de encontrar novas formas para viver em sociedade e com  
a  natureza.  Este  trabalho  pretende  evidenciar  a  crise  do  pensamento  moderno  e  sua 
influência  na  necessidade  de  introduzir  mudanças  na  relação  de  interdependência  entre  o 
turismo  e  o  meio  ambiente.  Partiu-se  da  análise  bibliográfica  de  autores  do  pensamento 
complexo e de  temas e  trabalhos que  evidenciam a prática  e a busca da gestão  ambiental  e 
sustentabilidade  do  Turismo.  Concluiu-se  que,  o  Turismo  pela  natureza  de  sua  atividade, 
necessita religar com maior vigor o pensamento complexo da ciência e do  turismo enquanto saber 
para empreender nos esforços de consolidação de práticas ambientalistas sustentáveis.  
  

Economia 
Solidária e 
Turismo na 
Bacia do Iguaçu 

DOZSA, D; 
ANDRADE, H; 
PIRES, J; 
JESUS, D. 
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Este   trabalho   busca   descrever   as   primeiras   atividades   de  Economia   Solidaria   e   
turismo desenvolvido   pela   equipe  RESA  em  parceira   com  a   ITCP/UFPR  junto   aos   
agricultores familiares da APROFFOZ e comunidades da cidade de Foz do Iguaçu. Neste contexto 
o leitor encontrará no decorrer do artigo referencias sobre economia solidária, turismo, autogestão e 
desenvolvimento integrado, como também a metodologia usada pelo grupo de trabalho de como 
esta se desenvolvendo as primeiras atividades e articulação entre grupo de trabalho e grupo de 
beneficiários. 
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VIEIRA, P; 
FERREIRA, G; 
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Geotecnologias. 
Mapeamento. 
Desenvolvimento  

 
Este artigo aborda alguns conceitos, a difusão e a  importância das geotecnologias e sua 
aplicações para o mapeamento de Rotas Turísticas (nacionais e internacionais). A  quantidade  e  o  
tipo  de  dados,  objetos  para melhor  gestão  da  atividade  turística, demandam essa ferramenta 
de gerenciamento. Pois, utiliza-se de um número  imensurável de informações  que  englobam  
dados  geográficos,  que  precisam  estar  atualizados  e  ser disponibilizados,  para  viabilizar  a  
gestão  dos  negócios,  seja  público  ou  privado.  Para  a atividade, um aspecto  importante o 
estabelecimento de um “link” do banco de dados com a localização espacial dos pontos turísticos 
ou de interesse turístico. Assim, a utilização do SIG, subsidia  o  gerenciamento  e  a  
disponibilização  de  informações  rápidas  e  precisas  para comunidade e órgãos afins, na região 
de potencial turístico. Para  o  mapeamento  de  uma  rota  turística  tem  –  se  de  conhecer  a  
distribuição geográfica  de  recursos  naturais,  de  ocupação  e  uso  do  solo  e  de  intervenções  
humanas. Tradicionalmente essas  informações eram  registradas em documentos e mapas em 
papel, de fácil  acesso  e manipulação, mas  que  ofereciam  alto  grau  de  dificuldade  para 
manutenção, atualização  e  tratamento,  para  análises  integradas,  o  que  é  fundamental  para  
dar  suporte  à decisão e implantação de planos estratégicos de desenvolvimento.  
  

Turismo 
Pedagógico no 
Meio Rural 
Catarinense 

ANDRADES, F; 
FREITAG, R. 

Não 
disponibilizado. 

 
As atividades que mais  se  identificam com o  turismo pedagógico no meio  rural são aquelas que  
valorizam  a  terra;  os  alimentos  saudáveis;  as  paisagens  e  a  identidade  local  enquanto 
território. Com esses valores norteadores as atividades pedagógicas devem ser elaboradas de 
forma  a  subsidiar  aulas  práticas-teóricas  de  vivência  no  ambiente  rural  agroecológico.  O 
turismo rural na agricultura familiar desenvolvido pela Associação de Agroturismo Acolhida na  
Colônia  –  AAAC,  promove  a  ligação  entre  diferentes  pessoas  em  torno  dos  alimentos 
orgânicos,  da  terra  e  do  associativismo,  sendo  que  o  turismo  pedagógico  busca  trilhar  seus 
caminhos nesse mesmo  foco,  relacionando e complementando com atividades educacionais, 
buscando costurar com harmonia o turismo, a agricultura orgânica, as atividades do meio rural e  a  
educação.  O  presente  artigo  apresentará  o  trabalho  desenvolvido  na  organização  das 
propriedades associadas a AAAC para o desenvolvimento do turismo pedagógico.  
 

O Potencial 
Turístico na 
Região de 
Fronteira entre 
Mato Grosso e a 
Bolívia e seus 
Desafios 

PARIS, O; 
NETTO, L. 
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O presente  artigo  tem  como objetivo  analisar  sob o viés do  turismo  a  relação do  estado do 
Mato Grosso  com  a Bolívia,  a  influência  do  turismo  na  região  da  rota  “Pantanal-Pacífico” 
compreendida  entre  a  cidade  de  Cáceres-MT  e  San  Xavier  na  Bolívia,  abrangendo  os 
municípios de San Ignácio, San Rafael, San Miguel de Velasco, Concepcion e o povoado de Santa 
Ana. É  esse  contexto  de  preservação  da  cultura  chiquitana  que  se  justifica  o  grande 
potencial  turístico  da  região. O  trabalho  pretende  analisar  o  potenciar  turístico,  bem  como 
avaliar os possíveis  impactos negativos decorrentes do aumento do  fluxo de  turistas sobre o 
patrimônio  arquitetônico  e  cultural  chiquitano,  propondo  soluções  que  minimizem  estes 
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impactos. A técnica utilizada é a coleta de dados referente a projetos turísticos que já estejam 
sendo  implementados  na  área  em  estudo,  bem  como  a  coleta  de  dados  bibliográficos  que 
envolvem o tema.   
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Transfronteiriça 
de Turismo de 
Base 

SILVA, D; 
KORNIJEZUK, 
N; DELELIS, C. 
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O  presente  estudo  parte  da  concepção  de  que  o  Turismo  de  Base  Comunitária  (TBC) 
possibilita geração de renda, inclusão social e valorização cultural nos destinos turísticos que o 
exploram, ao passo que, no caso de unidades de conservação, o TBC pode também se aliar aos 
propósitos conservacionistas dessas áreas naturais. O enfoque maior deste trabalho é o de 
apresentar os desafios e as facilidades para o desenvolvimento do Projeto Tartaruga Imbricata, cuja  
proposta  se  baseia  no TBC  no  interior  de  um  parque  nacional  brasileiro  localizado  no 
Estado  do  Amapá  –  Parque  Nacional  do  Cabo  Orange  (PNCO)  –  a  partir  dos  interesses 
turísticos  surgidos  em  razão  dos  laços  estabelecidos  com  a Guiana  Francesa. Desse modo, 
acredita-se que intenções variadas dos países fronteiriços – econômicos, culturais, ambientais, 
entre outros – podem ser conjugadas, a fim de alcançar um propósito maior: a sustentabilidade no  
parque  nacional  e  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  de  suas  populações.  Diante  das 
dificuldades  de  gestão  do  PNCO  pelo  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da 
Biodiversidade  (ICMBio),  acredita-se  que  o  TBC  constitua  uma  ferramenta  essencial  para 
atender  aos  objetivos  de  salvaguardar  os  ecossistemas  da  região  e  criar  meios  de 
sobrevivência digna as suas comunidades.  
 

Turismo de 
Fronteiras: um 
estudo teórico 
da educação 
ambiental e das 
características 
acerca dos 
biomas no 
município de 
Jaguarão/RS. 

VIEIRA,M. 

Biomas. 
Sustentabilidade. 
Educação 
Ambiental.  

 
Este estudo analisou, partindo da Educação Ambiental, os conceitos e as características dos 
biomas,  focando na cidade de  Jaguarão. Este  recorte  traz uma pequena discussão  inerente a 
Educação Ambiental e a tipologia dos biomas, em forma embrionária, pois, se caracteriza pela 
discussão  inicial  e  teórica do  tema ora  em  tela,  demonstrando  ser um  estudo  importante de 
sustentabilidade  e  da  ação  do  homem  sobre  a  natureza  e  suas  co-relações  com  a  região  
de fronteira. O  turismo  em  regiões  fronteiriças  geralmente  foca  tais  discussões,  uma  vez  que 
aborda  as  temáticas  ambientais  e  entrelaça  o  conhecimento  científico  e  as  vivências  do 
indivíduo no seu espaço de inter-relação. Tal premissa justifica o presente trabalho, uma vez que  é  
impar  o  conhecimento  do  bioma  característico  da  cidade  de  Jaguarão-RS,  tendo  em vista a 
região e o  turismo fronteiriço  e a proposta da criação do Centro de  Interpretação do Pampa.  
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Turismo, 
Território e 
Produção do 
Espaço no Eixo 
Brasília Goiânia.  

SOBRINHO, F; 
SOARES, B. 

Eixo Brasília-
Goiânia. Território. 
Turismo. 
Desenvolvimento 
Regional.  

 
O presente  trabalho  tem por objetivo compreender a dinâmica da produção  territorial do  turismo  
no  eixo  Brasília  -  Goiânia.  Pensamos  que  além  do  espaço,  base  física,  faz-se necessário,  
também,  discutir  em  que medida  os  usos  e  as  possibilidades  de  desenvolver  a atividade  na  
região  podem  ser  pontuadas.  A  tese  a  ser  discutida  é  a  de  que  existe  uma atividade 
turística que ordena o espaço no Entorno do Distrito Federal. As cidades pontas da rede  urbana  
regional,  respectivamente Brasília  e Goiânia  exercem  forte  influência  sobre  os municípios mais 
próximos, sendo o  turismo uma das diversas manifestações dessa dinâmica territorial.  A  pesquisa  
busca  compreender  o  processo  histórico  de  ocupação/  produção  do espaço no eixo de 
desenvolvimento Brasília-Goiânia, bem como correlacionar esses processos específicos à dinâmica 
territorial, enfatizando o turismo.  
 

GT 2 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: MERCADOS TURÍSTICOS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

As Relações 
Internacionais 
em Direção ao 
Turismo: uma 
abordagem na 
perspectiva da 
comunicação 
política e para 
além de 
cooperação 
internacional. 

FRAGRA, N; 
DAMIAN, A; 
BLUM, G; 
GONÇALVES, 
T. 

Relações 
Internacionais. 
Turismo. 
Comunicação. 
Cooperação.  
Território. 

O presente trabalho é fruto de análises que vem sendo feitas no Grupo de Pesquisa em Geografia 
Política, Território e Poder, por meio de estudos de caso e teórico-metodológico envolvendo as 
fronteiras entre os conhecimentos constituídos das Relações Internacionais com o Turismo. Busca, 
ainda, demonstrar que a co-relação entre estas duas áreas do conhecimento ultrapassa as 
questões envolvendo as cooperações internacionais, mas avançando  sobre a comunicabilidade 
gerada pelas políticas públicas nacionais e internacionais.  

Comunicação e 
Meio Ambiente: 
o despertar do 
setor hoteleiro  

SILVA, M. C. 

Educação  
Ambiental.  
Comunicação.  
Hotelaria.  Teoria  
da  Comunicação.  
Dissonância 
Cognitiva. 

 
O presente trabalho busca avaliar a prática da Educação Ambiental no setor hoteleiro e identificar  
os  instrumentos  que  as  organizações  desse  setor  utilizam  para  comunicar  suas ações aos  
respectivos  stakeholders, valendo-se para  tal, da  técnica de observação. Após um resgate  dos  
princípios  da  seletividade  da mensagem  e  de  algumas  teorias  da  comunicação como  o  
agenda-setting  e  a  teoria  do  enquadramento,  conclui  que  a  comunicação  ambiental hoteleira 
ampara-se na comunicação de massa para promover, por meio do fornecimento de novas  
informações,  a  dissonância  cognitiva  em  colaboradores  e  hóspedes  e  assim,  obter mudança  
de  comportamento  e  atitudes  por  parte  dos mesmos.  Conclui  que  o  processo  de Educação  
Ambiental  é  incipiente  na  indústria  hoteleira,  pelo  fato  de  que  a  preocupação demonstrada  
pelos  hotéis  visitados,  quando  existente,  está  focada  no  aspecto  natureza  do 
desenvolvimento sustentável.  
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Costa Oeste do 
Paraná: um 
espaço de 
fronteira visto 
pelo 
planejamento 
regional 

GEMELLI, V; 
SAUZA, E. 

Planejamento   
turístico   regional.  
Atividade   turística.   
Planos  Diretores.  
Costa Oeste do 
Paraná. Políticas 
institucionais de 
desenvolvimento 
regional. 

O presente estudo visa analisar o planejamento regional da região Costa Oeste do Paraná – 
municípios margeados pelo Lago de Itaipu,  fronteira com o Paraguai   - através dos Planos 
Diretores e  também dos programas  de desenvolvimento  turístico  regional.  Compreende-se que a 
concepção  regional  é uma   realidade,  vista pelo  fluxo de pessoas,  de  serviços  e de 
mercadorias que densifica a relação entre os municípios. A partir  do momento,  então,  que esses 
municípios encontram-se inseridos em uma mesma realidade e numa mesma dinâmica de  
desenvolvimento,   torna-se   fundamental   analisar  o papel  do planejamento  para  melhor 
compreender a região de fronteira em estudo. 

Línguas 
Estrangeiras em 
Sites de Hotéis 
da Região Sul 
do Brasil  

GOMES, C; 
SILVA, L. 

Hotelaria. Tradução. 
Línguas 
Estrangeiras. Site.  

 
A  globalização  e  o  desenvolvimento  crescente  do  turismo  nas  últimas  décadas exigem que o 
setor hoteleiro estabeleça canais de comunicação cada vez mais práticos, a fim de agilizar a 
contratação de prestação de serviços. Diversos meios de hospedagem promovem seus 
estabelecimentos e serviços prestados através de sites, aliando  tecnologia e  informação. O  
acesso  aos  sites  é  universal,  criando  a  necessidade  de  tradução  de  seus  conteúdos  para 
línguas estrangeiras a fim de facilitar a busca de informações por clientes estrangeiros. Sendo 
assim, o presente  trabalho busca  identificar a existência de  tradução em  línguas estrangeiras nos  
sites  de  hotéis  de  categoria  confortável  e  médio  conforto  da  região  Sul  do  Brasil, 
destacando a importância da presença de informações em outros idiomas nos mesmos. 
 

Terceirização 
dos Serviços na 
Rede Hoteleira 
de Porto Alegre 
- RS  

BLANCO, L; 
CHAVES, C. 

Hotelaria. Gestão. 
Terceirização 

 
A  explosão  do  turismo  proporcionou  uma  expansão  espetacular  das  empresas  hoteleiras, 
exigindo do elemento humano uma formação especializada para todos os níveis de ocupação que  
compõem  a  estrutura  organizacional  do  hotel. A  terceirização  em  quase  todos  os  seus 
setores proporciona aos empreendimentos hoteleiros desenvolverem estratégias de gestão para 
viabilizar  a  estrutura  da  empresa,  rever  os  custos  operacionais  e  principalmente  estabelecer 
parâmetros  frente  à  competitividade  do mercado.  O  artigo  traça  um  levantamento  de  uma 
pesquisa  desenvolvida  nos  hotéis  de  Porto  Alegre,  visualizando  cada  centro  de  custo  e  a 
estratégia  adotada  em  cada  empreendimento.  A  partir  deste  ponto  é  realizado  um 
levantamento das vantagens e das  limitações de cada departamento,  identificando os pontos 
fortes e fracos, para visualizar as melhores estratégia.  
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O Voo Livre 
como Atrativo 
Turístico em 
Governador 
Valadares – MG  

FARIA, E; 
VIEIRA, M; 
DIAS, R. 

Eventos, Turismo, 
Marketing, Voo 
Livre, Eventos 
Esportivos.  

 
Este  trabalho  procura  reflexionar  sobre  as  possibilidades  de  se  desenvolver  um planejamento  
estratégico  de  marketing  mais  específico  para  a  cidade  mineira  de Governador  Valadares,  
localidade  que  detêm  em  seus  termos  o  Pico  da  Ibituruna, considerado por especialistas 
como um dos melhores  lugares do mundo para a prática do  voo  livre.  Aponta  a  necessidade  da  
realização  de  mais  eventos  esportivos  na localidade,  para  que  se  construa  um  
posicionamento  de  imagem mais  sólido  e  eficaz como: “Capital Mundial do Voo Livre”.  
 

GT 3 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: TURISMO, CULTURA E HOSPITALIDADE 

O Bairro Do 
Puerto Madero 
E Suas 
Fronteiras 
Urbanas. 

VIEIRA, O. 

 Puerto Madero.  
Revitalização 
Portuária.  
Fragmentação.  
Fronteira urbana.  
Etnografia urbana 

 
Esse artigo abordará a escala local do bairro Puerto Madero, seus atores, seu cenário e  suas   
fronteiras  urbanas,  objetivando melhor  compreender  o  fenômeno da  fragmentação sócio-
espacial aí presente, surgida principalmente após iniciado o projeto de revitalização do porto,  no 
ano de 1989.  Também  serão  identificadas  as  barreiras  físicas  que dificultam o acesso ao Rio 
de la Plata.  Tomar-se-á todo o bairro do Puerto Madero como espaço a ser analisado, e não 
apenas a área objeto da revitalização. Para tal, coletam-se e analisam-se três tipos de dados: 
material produzido pela etnografia urbana; entrevistas; e pesquisa documental. Inicialmente 
identifica-se e descreve-se o cenário do bairro – dividindo-o em Cenas – e os atores; em seguida, 
com base nesse estudo, identificam-se e discutem-se as fronteiras urbanas presentes no bairro, as 
quais são classificadas em zonas de fronteira e limites físicos.   
 

O Imaginário 
dos Habitantes 
de Santa 
Maria/RS sobre 
a Hospitalidade 
Local 

HOLZSCHUH, 
M; BISOGNIN, 
E. 

Imaginário. 
Hospitalidade. 
Turismo.  

 
A  presente  investigação,  realizada    no  Curso  de  Turismo  do  Centro  Universitário 
Franciscano-UNIFRA,  teve  como objetivo principal  constatar qual   o  imaginário que   os 
habitantes   da cidade de Santa Maria/RS possuem em relação à hospitalidade local. Nesse 
sentido, os objetivos específicos foram trabalhados de forma  a coletar dados para afirmar a opinião 
dos entrevistados,  identificando as variáveis que  tornam o  imaginário das pessoas em  relação  à    
cidade    um  dos  aspectos  de maior  importância  para  a  hospitalidade.  As variáveis foram então 
sistematizadas e analisadas e os resultados representados por meio de gráficos  estatísticos  
apresentam  os  percentuais  que  apontam  o  nível  do  imaginário  das pessoas  inquiridas  em  
relação  à  hospitalidade  da  cidade,  à  qual  caracterizaram  como agradável, acolhedora e 
hospitaleira. Esta pesquisa apóia-se em bibliografia especializada, para reafirmar cientificamente o 
problema colocado.  
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Projetos 
Interdisciplinares 
no Ensino 
Superior – 
Estudo de Caso: 
Projeto  

SILVA, L. 
Interdisciplinaridade. 
Hotelaria. Projetos. 
Trabalho em grupo.  

 
O trabalho envolvendo projetos interdisciplinares é tema recorrente em instituições de ensino 
básico. No entanto, nos últimos anos, evidencia-se  tal proposta em  Instituições de Ensino Superior 
(IES),  já que se  trata de uma forma de  introdução de  inovações, alterando e criando novos 
padrões. Os projetos  interdisciplinares surgem como uma forma de relacionar teoria  e  prática  de 
modo  a  que  os  participantes  –  alunos  e  professores  –  se  envolvam  na construção de algo 
único, com problemas  imprevisíveis e que aprendam durante a execução. O  presente  trabalho  
apresenta  o  projeto  “Influências  das Diferentes Culturas  nos  Tipos  de Alimentação” 
desenvolvido no 3º semestre do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da Fatec/Senac/RS. A  
autora  é  participante  do  Projeto,  realizando,  desta  forma,  observações  e interpretações da 
realidade.  
 

Turismo na 
Fronteira: novos 
objetos, novos 
métodos de 
análise 

COSTA, L; 
GASTAL, S. 

Turismo; Fronteira; 
Etnografia; 
Jaguarão/RS. 

 
Representando um desafio a pesquisadores e gestores, as novas construções de sentido a respeito 
das fronteiras  e  dos  espaços  fronteiriços  propõem  novos  usos e  novas  teorizações  acerca  
destas  áreas  de  recente interesse nacional institucional e acadêmico, dentre elas sua apropriação 
pelo turismo. Para tanto, este fenômeno multidiomensional e complexo, que representa 
simultaneamente um espaço de separação-contato  internacional exige o  diálogo  rotacional  não  
apenas  entre  diferentes  áreas  de  conhecimento,  como  ainda  a  utilização  de diferentes  
métodos  e  instrumentos  de  análise,  entre  elas  a  etnografia.  Nesse  sentido,  o  presente  
artigo visa analisar as possibilidades da pesquisa etnográfica para a compreensão da dinâmica 
cultural que se manifesta na fronteira, seus usos e  territorialidades, para sua  teorização e 
apropriação no turismo, especificamente na cidade de  Jaguarão-RS. Para  tanto,  utiliza-se,  como  
aporte  metodológico,  pesquisa  bibliográfica,  documental  e etnográfica. 
 

Turismo e 
Patrimônio 
Imaterial : a 
gastronomia de 
botecos em BH 

KRUMMENAUE, 
G; DIAS, R. 

Patrimônio  Imaterial 
Gastronomia.  
Comida  de Boteco  

 
Este  artigo  aborda  a  gastronomia  como  bem  cultural,  um  reflexo  da  vida  social  e  seu  valor 
intrínseco  para  o  turismo  cultural.  Nesse  sentido,  utiliza  a  gastronomia  de  boteco  como  
fonte de  valor  cultural  e  estabelece  reflexões  sobre  o  festival  “Comida  di  Buteco”,  realizado  
em Belo  Horizonte,  Minas  Gerais.  Nele  reconhece-se  a  presença  de  critérios  que  favorecem  
a patriminialização.  Utilizando  abordagens  antropológicas,  econômicas  e  sócias,  as 
interpretações  teóricas  convergem  para criação  e ampliação  de valor.    



136 

 

Gastronomia: 
Patrimônio 
Cultural 
Intangível, 
Produto 
Turístico e Fator 
de  

CHIATTONE, P; 
CHIATTONE, M; 
CASTRO, D. 

Espaços  de  
Fronteira.  
Gastronomia.  
Identidade  Cultural.  
Patrimônio  

 
Os  legados  históricos  e  culturais  estão  entre  os mais  importantes  atrativos  para  o  turismo, 
como  as  festas,  danças,  artes  e  a  gastronomia.  A  gastronomia  é  considerada  patrimônio 
cultural imaterial, sendo relevante para a construção da identidade de um povo. Este trabalho tem o 
objetivo de demonstrar a  importância da gastronomia para o  turismo, para que a partir dela possa 
ser feito o resgate cultural das localidades turísticas, como em regiões de fronteira, bem como o 
desenvolvimento econômico destes locais. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica em 
publicações de turismo físicas e digitais, principalmente artigos técnicos que abordaram a temática 
no turismo. Este artigo apresenta uma discussão teórica das abordagens sobre a gastronomia 
como patrimônio cultural intangível, como produto turístico, como fator de desenvolvimento 
socioeconômico para o país, bem como as influencias que vem sofrendo pela globalização e como 
pode ser fator de regionalização.  
  

Turismo de 
Fronteira: O 
caso 
Brasil/Bolívia 
sob a 
perspectiva 
histórica, 
Cultural e 
Ecológica.  

GATTI, F. 
Não 
disponibilizado. 

 
A área de fronteira entre o Estado de Mato Grosso/ Brasil e o Departamento de Santa Cruz/ Bolívia 
tem aproximadamente 300 km, marcada por grande diversidade de paisagens, resultado de 
diferentes processos naturais e formas de ocupação, que trouxeram consigo estruturas produtivas 
ditadas pelo contexto de sua formação territorial, pela sua dinâmica histórica sócio-cultural e, pela 
imposição do desenvolvimento capitalista do atual mercado mundial. Diante desta dinâmica sócio-
cultural, temos como objetivo analisar os principais aspectos que definem a diversificação territorial 
na zona de fronteira entre Mato Grosso e Bolívia; apresentar os principais fatores que têm 
contribuído para essa diversidade econômica e social, ressaltando sua importância na integração 
territorial, partindo-se do pressuposto de que a reflexão constitui etapa necessária e fundamental 
para qualquer ação propositiva sobre a realidade econômica e social da região.  
  

O Bioma Pampa 
– sua  
importância 
como atrativo 
turístico e como 
vetor  

RUVIARO, R; 
PITTHAN, O. 

Não 
disponibilizado. 

 
O presente artigo e uma breve reflexão sobre o Bioma Pampa e as possibilidades de 
desenvolvimento  sustentável  que  ele  oportuniza,  pelas  suas  características  e  pelo  cenário 
sócio-cultural, em contraponto as atuais atividades econômicas que utilizam o  território com 
intenções progressistas de ganhos econômicos a médio prazo, no caso, a silvicultura. A priori, não  
foi  realizada  uma  pesquisa  a  campo,  porem  o  trabalho  baseia-se  na  analise  de  outras 
reflexões que discorrem  sobre o  tema, e de um  significativo  registro  iconográfico,  realizado em  
diversos  municípios  da  região  “pampeira”,  tais  como  Caçapava  do  Sul,  São  Gabriel, Pinheiro 
Machado,  Bagé  e  Alegrete,  todas  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  Brasil.  Tais cidades 
fazem fronteira com os pais vizinhos, Uruguai e Argentina. Em síntese, o documento trata,  
brevemente,  sobre  o  bioma  pampa,  sua  importância  geo-socio-cultural,  e  aborda  a ameaça 
da silvicultura neste território. Relaciona a validade de sua preservação como atrativo turístico, por 
ser um ícone identitário do ser humano que o habita, o gaúcho. Trata também da importância de 
um território que gerou uma “cultura tradicional”, formando um povo baseado nesta  situação  físico-
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espacial,  que  não  considera  as  fronteiras  políticas  instituídas  neste território  tomado  por  
semelhanças  geográficas,  sociais  e  culturais. Por  fim,  encerra  citando novos usos para a 
ocupação sustentável deste território, tais como o turismo e a resignificação do cultivo das gadarias 
no conceito de terroir.  
  

O Potencia 
Turístico na 
Região de 
Fronteira entre 
Mato Grosso e 
Bolívia e seus 
Desafios  

PARIS, O; 
NETTO, L. 

Mato Grosso. 
Bolívia. Turismo. 
Patrimônio Cultural  

 
O presente  artigo  tem  como objetivo  analisar  sob o viés do  turismo  a  relação do  estado do 
Mato Grosso  com  a Bolívia,  a  influência  do  turismo  na  região  da  rota  “Pantanal-Pacífico” 
compreendida  entre  a  cidade  de  Cáceres-MT  e  San  Xavier  na  Bolívia,  abrangendo  os 
municípios de San Ignácio, San Rafael, San Miguel de Velasco, Concepcion e o povoado de Santa 
Ana. É  esse  contexto  de  preservação  da  cultura  chiquitana  que  se  justifica  o  grande 
potencial  turístico  da  região. O  trabalho  pretende  analisar  o  potenciar  turístico,  bem  como 
avaliar os possíveis  impactos negativos decorrentes do aumento do  fluxo de  turistas sobre o 
patrimônio  arquitetônico  e  cultural  chiquitano,  propondo  soluções  que  minimizem  estes 
impactos. A técnica utilizada é a coleta de dados referente a projetos turísticos que já estejam 
sendo  implementados  na  área  em  estudo,  bem  como  a  coleta  de  dados  bibliográficos  que 
envolvem o tema.    
 

Pós-
modernidade e 
sua relação com 
o turismo 

SILVEIRA, V; 
BECKER, E. 

Pós-modernidade. 
Turismo. Novos 
Valores.   

 
O perfil profissional atual pede iniciativa, capacidade de decisão, possibilidade de fazer a diferença 
e domínio cultural. A pós-modernidade aponta para um novo  tempo e um novo  homem.  Sem  
compreender  os  valores  e  a  cultura  pós-moderna,  torna-se  difícil compreender  as  pessoas,  
os  novos  valores  sociais  e  a  cultura  pós-moderna  nesse contexto. Este trabalho pretende 
contribuir no estudo do perfil do homem pós-moderno, suas inseguranças e suas preferências e 
destacar as características da pós-modernidade e sua relação com atividades de lazer e de 
turismo.  
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APÊNDICE D: Banco de Dados da Produção Científica do FRONTUR 
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APÊNDICE E: Trabalhos Identificados FRONTUR 2008 

 
 
 

TRABALHOS IDENTIFICADOS FRONTUR 2008 

GT 1 - TURISMO RURAL 

Instituição  
Tipo de 

produção 
Formação dos profissionais Temática Título Autor Localidade 

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Artigo 
Ana Paula Araújo: Doutora em Geografia 
(UFRJ). Luis Borges :Aluno do Curso de 
Turismo (UFMS). 

Identidade 
Territorial 

A Identidade 
Territorial como 
Fator de Produção 
no Espaço Turístico 
da Estrada Parque 
Pantanal (MS) 

ARAÚJO, A. 
P. ROCHA, L; 
BORGES, L; 

Pantanal Sul-Mato-
Grossense 

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Artigo 

Noslin de Paula Almeida: Doutor em 
Geografia (UNESP), Mestre em 
Desenvolvimento Local (UCDB) e 
Graduado em Turismo (FACHA). 

Turismo 
Rural e 
Ecoturismo 

A Gestão do 
Turismo Rural e do 
Ecoturismo na 
Diversidade da 
Oferta Pantaneira. 

ALMEIDA, N. Pantanal Sul-Mato-
Grossense 

Instituto de 
Ensino Superior 
da FUNLEC/MS 

Artigo 
Thiago Prieto: Bacharel em Turismo pela 
Instituição de Ensino Superior da FUNLEC 
(IESF). 

Turismo 
Rural 

O Turismo Rural e o 
caso da Fazenda 
Pontal das Águas 

PRIETO, T. Mato Grosso do Sul 

GT 2 - POLÍTICAS E ESPAÇO 

Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS 

Artigo 

 
Adriana Pisoni: Bacharel em Turismo 
(PUCRS), Mestre em Planejamento Urbano 
e Regional (UFRGS). Rut Marquetto: 
Bacharel em Turismo (UNIFRA/RS), Mestre 
em Engenharia de Produção (UFSM), 
Doutoranda em Desenvolvimento Regional 
(UNISCRS). 

Relações 
dulturais e 
sociais na 
fronteira 

“Fronteira da Paz”: 
inclusão e exclusão 
no turismo 

SILVA, A; 
MARQUETTO
, R. 

Brasil/Uruguai 
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Universidade 
Federal da 
Grande 
Dourados/MS 

Artigo 
Débora Ocon: Mestra em Geografia 
(Universidade Federal da Grande Dourados 
- MS) 

Espaço 
geográfico 

As fases do 
processo de 
implantação da 
atividade turística 
em Anaurilândia e 
Fátima do Sul-MS-
Brasil 
 

OCON, D. Mato Grosso do Sul 

Universidade 
Federal do 
Paraná 

Artigo 

Mauro Cury: Doutorando em Geografia 
(UFPR), Mestre em Ciências da 
Comunicação (USP). Luis Filho: Doutor e 
Mestre em Geografia Humana (USP). 
Nilson Fraga:Doutor em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (UFPR), Mestre em 
Geografia (UEM) e Bacharel em Geografia 
(UDESC). 

Território e 
Turismo 

Complexidade na 
Fronteira: 
territorialidade e 
turismo em Foz do 
Iguaçu, PR 

CURY, M.; 
FILHO, L; 
FRAGA, N. 

Paraná 

Universidade 
Federal do Mato 
Grosso 

Artigo 

Daniel Martins:Turismólogo 
(UNIRONDON), MSc em Desenvolvimento 
Regional (UFMT) Rejane 
Pasquali:Turismóloga (UNIRONDON), MSc 
em Turismo e Hotelaria (UNIVALI) 

Planejamento 
turístico 

Mato Grosso e suas 
Regiões Turísticas: 
proosta para criação 
de uma região de 
fronteira 

MARTINS, D; 
PAQUALI, R Mato Grosso 

Universidade 
Federal do Mato 
Grosso do Sul 

Artigo 

Priscila Silva: Turismóloga e Mestra em 
Geografia. Paloma Basso e Caroline 
Silva:Acadêmicas do curso de Bacharelado 
em Geografia (UFMS). André 
Pinto:Geógrafo e Doutor em Geociências e 
Meio Ambiente. 

Planejamento 
participativo 

Planejamento 
Participativo 
Turístico em Bacias 
Hidrográficas 

SILVA, P; 
BASSO, P; 
SILVA, C; 
PINTO, A. 

Mato Grosso do Sul 
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Universidade 
Federal do 
Paraná; 
Universidade de 
São Paulo 

Artigo 

Mauro Cury: Doutorando em Geografia 
(UFPR), Mestre em Ciências da 
Comunicação (USP). Luis Filho: Doutor e 
Mestre em Geografia Humana (USP). 
Nilson Fraga:Doutor em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (UFPR), Mestre em 
Geografia (UEM) e Bacharel em Geografia 
(UDESC). 

Fronteiras 
nacionais e 
território 

Território 
Transfronteiriço do 
Iguassu: os laços 
para uma 
internacionalização 

CURY, M.; 
FILHO, L; 
FRAGA, N. 

Brasil/Argentina/Paraguai 

Universidde para 
o 
Desenvolviment
o do Estado e 
Região do 
Pantanal 

Artigo 

Danielly Giordano: Mestranda em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Regional 
(UNIDERP/MS). Mercedes Mercante:Pós-
Graduação em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Regional da Universidade 
Anhanguera (UNIDERP). 

Paisagem 

A Serra da 
Bodoquena, o 
Turismo no Buraco 
das Araras e a 
Percepção dos 
visitantes. 

GIORDANO, 
D; 
MERCANTE, 
M. 

Mato Grosso do Sul 

GT 3 - TURISMO E CULTURA 

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Artigo 
Marineize Pleutim: Acadêmica do curso de 
História (CPAQ-UFMS). 

História do 
Charque 

A Charqueada em 
Mato Grosso: Um 
Estudo da 
Relevância dessa 
Atividade Produtiva 
para o 
Desenvolvimento 
Econômico e Social 
entre 1910-1960 em 
Aquidauana Alto 
Paraguai 

PLEUTIM, M. Mato Grosso 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Artigo 

 
Adriana Dorfman: Licenciada e Bacharel 
em Geografia (UFRGS), Mestre em 
Geografia (UFRJ) e Doutoranda em 
Geografia (UFSC). 
 

A cultura de 
fronteira 

A cultura do 
Contrabando e A 
Fronteira como um 
Lugar de Memória 

DORFMAN, A. Brasil/Uruguai 
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Universidade 
Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Artigo 
Lígia Magalhães Braga: Bacharel em 
Turismo (UCDB) e Especialista em Turismo 
e Meio Ambiente. 

Fronteiras 
brasileiras e 
os 
intercâmbios 
culturais 

As Viagens de 
Intercâmbio e as 
Agências 
Especializadas 

BRAGA, L. Mato Grosso do Sul 

Universidade 
Federal do Mato 
Grosso do Sul 

Artigo 
Lucicleide Santos: Docente do Curso de 
Turismo (DGC/CPAQ/UFMS) 

Educação 
patrimonial 

Fomento do Turismo 
em Anastácio - MS 
e Região: Proposta 
de Implantação do 
Museu a Céu Aberto 
“Cenário do 
Episódio da 
Retirada da Laguna” 

SANTOS, L. Mato Grosso do Sul 

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Artigo 
Lucicleide Santos: Docente do Curso de 
Turismo (DGC/CPAQ/UFMS) 

Conservação 
dos sítios 
arqueológico
s 

O potencial turístico 
do Patrimônio 
Arqueológico do 
Estado de Mato 
Grosso do Sul 
visando medidas de 
conservação 

SANTOS, L. Mato Grosso do Sul 

Universidade 
Federal do Mato 
Grosso do Sul 

Artigo 

 
Lilian Paiva: Mestre em Geografia (UFMS). 
Antônio Neto: graduação em Licenciatura 
Plena em Geografia (UCDB), Mestrado em 
Geografia (USP) e Doutorado em Geografia 
(UEPJMF). 
 

Festa e 
cultura 

As Festas de Clubes 
do Laço de Mato 
Grosso do Sul 

PAIVA, L; 
NETO, A. Mato Grosso do Sul 

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso  

Artigo 
Flávio Gatti: Doutorando em Geografia 
Humana (USP). Rosangela Sobrinho: 
Mestra em Geografia (UFMT). 

Diversificaçã
o territorial na 
zona de 
fronteira 

Turismo de 
Fronteira: O caso 
Brasil/Bolívia sob a 
perspectiva 
histórica, Cultural e 
Ecológica. 

GATTI, F; 
SOBRINHO, 
R. 

Brasil/Bolívia 

GT 4 - GESTÃO E TURISMO 
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Universidade 
Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Artigo 

Mariana Barboza:Aluna do Curso de 
Administração (UFMS). Milton 
Mariani:Graduação em Geografia 
(UEPJMF), Mestrado em História Social 
(PUCSP) e Doutorado em Geografia (USP). 

Ciclo de Vida 
do Produto 

O Ciclo de Vida do 
Destino Turistico de 
Jardim, em Mato 
Grosso do Sul. 

BARBOZA, M; 
MARIANI, M. Mato Grosso do Sul 
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APÊNDICE F: Trabalhos Identificados FRONTUR 2009 
 
 
 

TRABALHOS IDENTIFICADOS FRONTUR 2009 

GT 1 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: TURISMO RURAL E SUSTENTABILIDADE 

Instituição  
Tipo de 

produção 
Formação dos profissionais Temática Título Autor Localidade 

Universitá di 
Bologna Artigo 

Viviane M Pupim: Mestre em 
Internacionalização do 
Desenvolvimento Local: 
Produção e Desenho (UNIBO),  
Università di Bologna. 

Turismo Rural  

 
Da Toscana ao Rio 
Grande do Sul: 
Perspectivas de 
Desenvolvimento para o 
Agroturismo no Rio 
Grande do Sul. 
 

PUPIM, V. Rio Grande do Sul 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul 

Artigo 

Gilmar Gomes: 
Geógrafo(UFRGS). Juliane 
Soller: Bacharel em Turismo 
(PUCRS), Geógrafa (UFRGS) 

Turismo e 
Educação 

 
Navegando nos 
Ambientes da Ilha 
Grande dos 
Marinheiros: Turismo 
responsável e geração 
de renda. 
 

GOMES, G; 
SOLLER, J.  Rio Grande do Sul 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul 

Artigo 
Cícero Branco: Doutorando em 
Geografia (UFRGS).  

Planejamento 
Turístico e 
Gestão do 
Espaço 

O Delta do Rio 
Jacuí/RS Nos Rumos 
do Planejamento 
Turístico Sustentável  

BRANCO, C. Rio Grande do Sul 

Universidade 
de Caxias do 
Sul/RS 

Artigo 

 
Ana Carolina Oliveira: 
Mestranda  em  Turismo  (UCS), 
Especialista em Educação e 
Desenvolvimento  Sustentável 
(UFRPE), Bacharel em 

Ecoturismo 

Parque Ruber Van Der 
Linden: proposta de uso 
público sustentável para 
parques urbanos 

OLIVEIRA, A; 
GALVÃO, C; CISNE, 
R. 

Pernambuco 
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turismo(UFJF). Claudio Galvão: 
Doutor  em ciências Biológicas  
(UFRPE),  Mestre  em  Genética 
(UFRPE) e graduação  em 
Licenciatura e Bacharelado em 
Ciências Biológicas (UFRPE). 
Rebaca Cisne: Mestranda em 
Turismo (UCS), Especicializanda 
em ensino e Aprendizagem de 
Segunda Língua – Inglês (UCS) 
e Bacharel em Turismo. 
 

Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS 

Artigo 

 
Juliana Marques: Licenciada em 
Geografia. Elsbeth 
Becker:Licenciatura  e  
Bacharelado  em  Geografia 
(UFSM);  Mestrado  em  
Engenharia  Agrícola  (UFSM)  e  
Doutorado  em  Agronomia 
(UFSM). 
 

Turismo Rural e 
Ecoturismo 

Potencialidades 
Turísticas com ênfase 
aos Balneários do 
Município  
de Toropi-RS  

MARQUES, J; 
BECKER, E Rio Grande do Sul 

GT 2 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: POLÍTICAS PÚBLICAS E TURISMO 

Pontifícia 
Universidade 
Católica do 
Rio Grande 
do Sul - 
PUCRS 

Artigo 

Juliane Lumertz: Bacharel em 
Turismo (PUC/RS), Mestre em 
Relações Internacionais 
(UFRGS).  

Relações 
Intersocietárias 

 
A Postura Brasileira 
Face às Novas 
Dimensões das 
Relações 
Internacionais: as 
relações intersocietárias 
  

LUMERTZ, J. Brasil 

Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS 

Artigo 
Lidiane Nascimento: Bacharel 
em Turismo (UNIFRA-RS) 

Planejamento 
Turístico 

 
As Problemáticas 
Enfrentadas pelo 
Planejamento Turístico 
em áreas Fronteiriça: 
um estudo de caso nos 
municípios de Rivera 

NASCIMENTO, L. Brasil/Uruguai 
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(UY) e Santana do 
Livramento (BR) 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul 

Artigo 
Daniel Botelho: Geógrafo e 
doutorando em Geografia 
(UFRGS) 

Espaço 
geográfico e 
Território 

Campos Neutrais: a 
construção de um plano 
de desenvolvimento 
turístico em território 
fronteiriço [Chuí-Chuy] 
  

BOTELHO, D. Brasil/Uruguai 

Universidade 
Federal de 
Santa 
Maria/RS e 
Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS 

Artigo 

Taís Torres: Mestranda em 
Geografia (UFSM). Elsbeth 
Becker:Licenciatura  e  
Bacharelado  em  Geografia 
(UFSM);  Mestrado  em  
Engenharia  Agrícola  (UFSM)  e  
Doutorado  em  Agronomia 
(UFSM) 

Turismo e 
Políticas Públicas 

  
Turismo  e  Poder  
Público:  Uma  análise  
desta  relação  na  Rota  
Turística Gastronômica 
de Santa Maria e 
Silveira Martins, RS 
  

TORRES, T; 
BECKER, E. Rio Grande do Sul 

Universidade 
Federal do 
Paraná 

Artigo 

 
Mauro Cury:Doutorando  em 
Geografia (UFPR), Mestre  em 
Ciências  da Comunicação  e  
Turismo (USP). Rafael 
Fernandes: Mestrando  em  
Geografia (UFPR), Bacharel  em  
Turismo (UniCuritiba). Nilson 
Fraga:Doutor em Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (UFPR), 
Mestre em Geografia (UEM), 
Bacharel  em  Geografia 
(UDESC). 
 

Território e 
Territorialidades 

O Turismo nos 
Territórios de Fronteira 
no Oeste Paranaense: 
um olhar sobre 
Barracão e Foz do 
Iguaçu 

CURY, M.; 
FERNANDES, R; 
FRAGA, N. 

Paraná 
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Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA 

Artigo 

Miguel Pelizan:Barachel em 
Engenharia Mecânica (UFSM). 
Edir Bisognin: Bacharel em 
Artes Plásticas (UFSM) e Mestra 
em História (UFSM). 

Turismo e 
Capacitação 
Profissional 

Ações Cooperativas 
para o Desenvolvimento 
de Produtos e o Reflexo 
no Turismo: caso 
Quaraí 

PELIZAN, M; 
BISOGNIN, E. Rio Grande do Sul 

Pontifícia 
Universidade 
Católica do 
Rio Grande 
do Sul - 
PUCRS 

Artigo 

Antonio Carlos 
Castrogiovanni: Graduação em 
Geografia (UFRGS), Mestrado 
em Educação (UFRGS) e 
Doutorado em Comunicação 
Social (PUCRS)  

Turismo e 
Fronteira 

A Fronteira e seus 
Silêncios 

CASTROGIOVANNI, 
A. C. Rio Grande do Sul 

GT 3 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: TURISMO E CULTURA 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul 

Artigo 
Renato Sérgio Santos: 
Turismólogo e Mestrando em 
Geografia (UFRGS).  

Fronteira 

 
Fronteiras entre o 
Cotidiano e o Festivo: 
Período Carnavalesco 
no Bairro do  
Recife e Suas Novas 
Dinâmicas Urbanas 
Sobre o Espaço.  
 

SANTOS, R. Pernambuco 

Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS 

Artigo 

 
Camila Grellmann:Acadêmica 
do Curso de Turismo 
UNIFRA/RS. Marta Antunes: 
Turismóloga (UNIFRA/RS)e 
professora do Curso de Turismo 
do Centro Universitário 
Francisco. 
 

Turismo Jovem 

San Carlos de Bariloche 
e a Subjetividade das 
Motivações Turísticas  
do Segmento Jovem  

GRELLMANN, C; 
ANTUNES, M. Argentina 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul 

Artigo 
Maurício Pimentel: Mestrando 
em  Geografia (UFRGS). 

Paisagem e 
História 

Fronteiras da paisagem: 
história, turismo e 
geografias das 
Cataratas do Iguaçu.  

PIMENTEL, M.  Brasil/Argentina 
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Universidade 
Federal do 
Paraná 

Artigo 

 
Ana Biesek: Bacharel  e  Mestre  
em  Turismo  (UNIOESTE/UCS) 
e Doutoranda  em  Geografia  
(UFPR). Mauro Cury: Geógrafo, 
Doutorando  em Geografia 
(UFPR) e Mestre  em Ciências  
da Comunicação (USP). Nilson 
Fraga: Geógrafo, Doutor  em 
Meio  Ambiente  e  
Desenvolvimento (UFPR), Mestre 
em Geografia (UEM) e Bacharel 
em Geografia (UDESC). 
 

Interações 
Culturais e 
Turismo 

Interações na Fronteira 
do Brasil, Paraguai e 
Argentina: um estudo 
de caso sobre os 
aspectos culturais e 
turísticos de Foz do 
Iguaçu - PR 

BIESEK, A; CURY, 
M; FRAGA, N. Brasil/Paraguai/Argentina 

Universidade 
de Caxias do 
Sul/RS 

Artigo 

 
Rebeca Cisne: Mestranda em 
Turismo (UCS), Especicializanda 
em Ensino e Aprendizagem de 
Segunda Língua –  Inglês (UCS) 
e Bacharel em Turismo. Ana 
Carolina Oliveira:Mestranda em 
Turismo (UCS), Especialista em 
Educação e Desenvolvimento 
Sustentável (UFRPE) e Bacharel 
em Turismo (Universidade 
Federal de Juiz de Fora). 
 

Roteiros 
Turísticos e 
Ecoturismo 

Natureza e Misticismo 
em Comunidades 
Amazônicas: roteiros 
turísticos como 
alternativa para 
impulsionar o fluxo 
turístico em São João 
de Perabas - PA. 

CISNE, R; 
OLIVEIRA, A. C.  Pará 

Universidade 
de Caxias do 
Sul/RS e 
PUCRS 

Artigo 

 
Luciana Costa: Mestranda em 
Turismo (UCS) e Bacharel em 
Turismo (UFPel). Susana 
Gastal: Jornalista, Mestra em 
Artes Visuais e Doutora em 
Comunicação Social. 
 

Imagem e 
Turismo 

Pelotas e o Olhar dos 
Viajantes do Século XIX  

COSTA, L; 
GASTAL, S. Rio Grande do Sul 

Universidade 
de Caxias do 
Sul/RS  

Artigo 
Ana Maria Possamai: Bacharel 
e Mestranda em Turismo (UCS) Turismo e Cultura 

Turismo, Cultura e 
Devoção: Santuário De 
Nossa Senhora De 
Caravaggio – 

POSSAMAI, A. M. Rio Grande do Sul 
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Farroupilha/RS 

Pontifícia 
Universidade 
Católica do 
Rio Grande 
do Sul - 
PUCRS 

Artigo 
Jaciel Kunz:Acadêmico do 
Curso de Turismo PUCRS.  Turismo Cultural 

Casa de Cultura Mário 
Quintana para o 
Turismo Cultural 

KUNZ, J. Rio Grande do Sul 

GT 4 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: GESTÃO EM TURISMO 

Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS 

Artigo 

 
Clarissa Greco: Bacharel em 
Turismo (UNIFRA/RS). Rut 
Marquetto:Bacharel em Turismo 
(UNIFRA/RS), Mestra em 
Engenharia da Produção (UFSM) 
e Doutoranda em 
Desenvolvimento Regional 
(UNISC). 
 

Segurança 
Alimentar e 
Turismo 

A manipulação de 
alimentos e boas 
práticas nas pizzarias 
da Associação de  
Hotéis, Restaurantes, 
Agências de Viagens e 
Turismo de Santa Maria 
– RS.  

GRECO, L; 
MARQUETTO, R. Rio Grande do Sul 

SENAC/RS Artigo 

 
Maria Silva: Docente nos cursos 
superiores de Tecnologia em 
Hotelaria do Senac-RS e Gestão 
Financeira do Senac-RS e de  
jornalismo e publicidade e 
propaganda do Centro 
Universitário Metodista IPA. 
Carolina Chaves: Coordenadora 
do Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão de Recursos 
Humanos e docente do Curso 
Superior de Tecnologia em 
Hotelaria, ambos do Senac-RS. 
Andréia Moreira:Discente do 
Curso Superior de Tecnologia em 
Hotelaria do Senac-RS. 

Comunicação e 
Hotelaria 

Comunicação no Setor 
Hoteleiro: as 
necessidades e práticas 
das unidades Muito 
Confortáveis 
  

SILVA, M; CHAVES, 
C; MOREIRA, A. Rio Grande do Sul 
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Universidade 
Federal do 
Pampa/RS 

Artigo 

Jefferson Rocha e Victor 
Pires:Professores Adjuntos da 
Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA). Josiele Oliveira,  
Gabrieli Bitencout e Raíssa 
Golin: Acadêmicas do Curso de 
Gestão Ambiental da 
Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA) . 
 

Gestão de 
Marketing e 
Hotelaria 

Gestão de Marketing: 
Desempenho da rede 
hoteleira  no município 
de São Gabriel/RS 

ROCHA, J; PIRES, 
V; OLIVEIRA, 
J;BITENCOURT, G; 
GOLIN, R. 

Rio Grande do Sul 

SENAC/RS Artigo 

 
Luiz Blanco: Mestre,  professor,  
pesquisador  e  coordenador  do  
Curso  de  Tecnologia  em  
Hotelaria  da  Faculdade  de 
Tecnologia (Senac/RS). Marcelo 
Silva:Especialista,  professor  e  
pesquisador  do Curso  de 
Tecnologia  em Hotelaria  
(Senac/RS). Natália 
Usevicius:Aluna do Curso de 
Hotelaria (Senac/RS). 
 

Responsabilidade 
Civil e 
Hospitalidade 

Responsabilidade Civil 
dos Restaurantes nos 
pontos turísticos de 
Porto Alegre  

BLANCO, L; SILVA, 
M; USEVICIUS, N. Rio Grande do Sul 

GT 5 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: RELAÇÕES TRANSNACIONAIS E O TURISMO 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul 

Artigo 
Otávio Vieira: Mestrando do 
Programa de Pós-Graduação em 
Geografia (UFRGS) 

Relações 
Fronteiriças e 
Turismo 

Relação  Turística  
Brasil  e  Argentina:  
Crise,  Fronteiras  e  
turistas  brasileiros  em 
território argentino. 

VIEIRA, O. Brasil/Argentina 

Universidade 
Federal do 
Mato Grosso 
do Sul 

Artigo 

 
Lillyan Rios: Bacharel  em  
Turismo (UEMS). Patrícia 
Martins: Mestre (UFMS). 
Walkíria Capusso: Bióloga,  com  
formação  técnica  na  área  de  
turismo. 

Atividade 
Turística e 
Fronteira 

Gestão do Turismo no 
Território Fronteiriço de 
Pedro Juan 
Caballero/PY e Ponta 
Porã/BR 

RIOS, L; MARTINS, 
P.CAPUSSO, W. Brasil/Paraguai 
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Centro 
Universitário 
Curitiba - 
UNICURITIBA 

Artigo 

Gustavo Blum e  Thiago 
Gonçalves: Acadêmicos do 
Curso de Relações  
Internacionais (UNICURITIBA). 
Nilson Fraga:Geógrafo, Mestre  
em  Geografia  e  Doutor  em 
Meio  Ambiente  e  
Desenvolvimento 
(UNICURITIBA/UFPR). 
 

Relações 
transfronteiriças 

Relações 
Transfronteiriças, 
Fronteira, Turismo e 
Complexidades 
Espaciais  

BLUM, G; 
GONÇALVES, T; 
FRAGA, N. 

Brasil 
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APÊNDICE G: Trabalhos Identificados FRONTUR 2010 
 
 
 

TRABALHOS IDENTIFICADOS FRONTUR 2010 

GT 1 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: TURISMO MEIO AMBIENTE 

Instituição  
Tipo de 

produção 
Formação dos profissionais Temática Título Autor Localidade 

Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS 

Artigo 

Marcela Xavier: Acadêmica do Curso de Turismo 
/NIFRA. Elsbeth Becker: Licenciatura e 
Bacharelado em Geografia (UFSM); Mestrado  em 
Engenharia  Agrícola  (UFSM)  e  Doutorado  em  
Agronomia (UFSM). 

Preservaçã
o Ambiental 
e Turismo 

Percepção para o Turismo 
e para a Preservação 
Ambiental na Barragem do 
Rio Vacacaí-Mirim e seu 
Entorno – Santa Maria – 
Rio Grande do Sul – Brasil  

XAVIER, M; 
BECKER, 
E. 

Rio Grande do 
Sul 

Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS e 
Universidade 
Federal de Santa 
Maria/RS 

Artigo 

Eliane Portela: Acadêmica do Curso de Turismo 
(UNIFRA), aluna especial do Mestrado em 
Geografia e Geociências – UFSM.  Adriano 
Figueró: Prof. Dr. do Departamento de 
Geociências (UFSM). Elsbeth Becker: 
Licenciatura e Bacharelado em Geografia (UFSM); 
Mestrado em  Engenharia  Agrícola  (UFSM)  e  
Doutorado  em  Agronomia (UFSM). 

Turismo e 
Meio 
Ambiente 

A Influência da Crise do 
Pensamento Moderno na 
Gestão Ambiental e na 
Sustentabilidade do 
Turismo 

PORTELA, 
E; 
FIGUERÓ, 
A; 
BECKER, 
E.  

 

Universidade 
Estadual do 
Oeste do Paraná 

Artigo 

Denis Dozsa:Graduação em Engenharia Florestal 
(UFPR), Mestrado em Extensao Rural e 
Desenvolvimento Local (UFRPE). Hayrton 
Andrade:coordenador do Projeto Rede de 
Solidariedade aos Animais - RESA e professor 
Unioeste. João Pires: membro equipe RESA 
Daniel de Jesus: membro equipe RESA. 

Economia 
Solidária e 
Turismo 

Economia Solidária e 
Turismo na Bacia do 
Iguaçu 

DOZSA, D; 
ANDRADE, 
H; PIRES, 
J; JESUS, 
D. 

Paraná 



153 

 

Universidade 
Federal do Mato 
Grosso do Sul 

Artigo 

Paulo Vieira: Acadêmico do curso de geografia 
bacharelado da (UFMS). Gisele Ferreira: 
Acadêmica do curso de geografia bacharelado da 
(UFMS). Patrícia Mirandola: Professora Pós-
Doutora do curso de geografia da (UFMS). 

Geotecnolo
gias e 
Mapeament
o de Rotas 
Turísticas 

 Mapeamento das 
Potencialidades Turísticas 
de Campo Grande MS e 
sua Relação com o Uso 
do Solo 

VIEIRA, P; 
FERREIRA, 
G; 
MIRANDOL
A, P 

  

Universidade do 
Vale do Itajaí 
UNIVALI/SC 

Artigo 
Fernada Andrades: Turismóloga, Esp. em 
Gestão de Eventos. Rafael Freitag:Turismólogo, 
Ms. em Turismo e Hotelaria (UNIVALI) 

Agroturismo 
e Turismo 
Pedagógico 

Turismo Pedagógico no 
Meio Rural Catarinense 

ANDRADES
, F; 
FREITAG, 
R. 

Santa Catarina 

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso  

Artigo 
Osvaldo Pires: Aluno do Mestrado em Geografia 
(UFMT). Luiz Netto:Geógrafo e Doutor em 
Engenharia da Produção (UFSC) 

Patrimônio 
Cultural e 
Integração 
Regional 

O Potencial Turístico na 
Região de Fronteira entre 
Mato Grosso e a Bolívia e 
seus Desafios 

PARIS, O; 
NETTO, L. 

Mato 
Grosso/Bolívia 

Universidade de 
Brasília UNB Artigo 

David da Silva:Mestre pelo Centro de 
Desenvolvimento Sustentável da Universidade de 
Brasília  (CDS/UnB). Nádia 
Kornijezuk:Doutoranda do CDS/UnB. Caroline 
Delelis:Pesquisadora colaboradora do CDS/UnB 
e Embaixada da França. 

Turismo de 
Base 
Comunitária 

Projeto Tartaruga 
Imbricata: Proposta 
Transfronteiriça de 
Turismo de Base 
Comunitária envolvendo 
Roura (Guiana Francesa) 
e Parque Nacional do Cab 
Orange (Amapá-Brasil)  

SILVA, D; 
KORNIJEZ
UK, N; 
DELELIS, 
C. 

Brasil/Guiana 
Francesa 

Universidade 
Federal do 
Pampa/RS 

Artigo 
Maurício Vieira: Professor Adjunto UNIPAMPA. 
Docente dos Cursos de Gestão do Turismo, 
História e Pedagogia. 

Educação 
Ambiental e 
Biomas 

Turismo de Fronteiras: um 
estudo teórico da 
educação ambiental e das 
características acerca dos 
biomas no município de 
Jaguarão/RS. 

VIEIRA,M. Rio Grande do 
Sul 
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Universidade de 
Brasília UNB e 
Universidade 
Federal de 
Uberlândia 

Artigo 

Fernando Sobrinho:Doutor em Geofrafia (UFU), 
Departamento de Geografia (UNB). Beatriz 
Soares: Professora do Instituto de Geografia 
(UFU). 

Turismo e 
Dinâmica 
Territorial 

Turismo, Território e 
Produção do Espaço no 
Eixo Brasília Goiânia.  

SOBRINHO
, F; 
SOARES, 
B. 

Brasília/Goiânia 

GT 2 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: MERCADOS TURÍSTICOS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

Centro 
Universitário 
Curitiba 
UNICURITIBA/PR 

Artigo 

 
Nilson Fraga:Doutor em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (UFPR). Alana Damian: 
Acadêmica do Curso de Relações Internacionais 
(UNICURITIBA). Gustavo Blum e Thiago 
Gonçalves:Acadêmicos do Curso de Relações 
Internacionais (UNICURITIBA). 
 

Relações 
Internaciona
is e Turismo 

As Relações 
Internacionais em Direção 
ao Turismo: uma 
abordagem na perspectiva 
da comunicação política e 
para além de cooperação 
internacional. 

FRAGRA, 
N; DAMIAN, 
A; BLUM, 
G; 
GONÇALVE
S, T. 

  

SENAC/RS Artigo 
Maria Cristina sa Silva: Doutora em 
Comunicação, Mestre em Educação Ambiental. 

Educação 
Ambiental e 
Hotelaria 

Comunicação e Meio 
Ambiente: o despertar do 
setor hoteleiro  

SILVA, M. 
C. 

Rio Grande do 
Sul 

Universidade 
Estadual do 
Oeste do Paraná 

Artigo 

Vanderleia Gemelli: Acadêmica de Geografia da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE). Edson de Souza: Doutor em 
Geografia (UNESP). 

Planejament
o Turístico 
Regional 

Costa Oeste do Paraná: 
um espaço de fronteira 
visto pelo planejamento 
regional 

GEMELLI, 
V; SAUZA, 
E. 

Paraná 

FATEC/RS E 
SENAC/RS Artigo 

Clarissa Gomes:Tecnóloga em Hotelaria pela 
Faculdade de Tecnologia Senac/RS.  Liliam da 
Silva:Graduada  e  Mestre  em  Letras  (UFRGS). 

Hotelaria, 
Comunicaçã
o e Internet 

Línguas Estrangeiras em 
Sites de Hotéis da Região 
Sul do Brasil  

GOMES, C; 
SILVA, L. 

Região Sul do 
Brasil 
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SENAC/RS Artigo 

Luiz Blanco:Graduado em Administração 
(PUCRS) e em Hotelaria (UCS) e Mestre em 
Qualidade Ambiental (Feevale).Carolina Chaves: 
Graduada em Administração com Habilitação em 
Recursos Humanos (UNISINOS), Especialista  
em Marketing (ESPM) e em Gestão Estratégica de 
Pessoas (FGV) e Mestranda em Comunicação 
Social (PUCRS). 

Hotelaria e 
Terceirizaçã
o 

Terceirização dos 
Serviços na Rede 
Hoteleira de Porto Alegre - 
RS  

BLANCO, L; 
CHAVES, 
C. 

Rio Grande do 
Sul 

Centro 
Universitário 
UNA/MG 

Artigo 

Edcarlos Faria: Analista  de  Marketing,  
Mestrando  no  Centro  Universitário  (UNA).  
Marcus Vieira: Especialista em Treinamento 
Esportivo, Mestrando no Centro Universitário  
(UNA). Reinaldo Dias:Sociólogo (Unicamp),  
Mestre em Ciências Políticas e Doutor em 
Ciências Sociais (Unicamp). 

Marketing, 
Turismo e 
Voo Livre 

O Voo Livre como Atrativo 
Turístico em Governador 
Valadares – MG  

FARIA, E; 
VIEIRA, M; 
DIAS, R. 

Minas Gerais 

GT 3 - ESPAÇOS DE FRONTEIRA: TURISMO, CULTURA E HOSPITALIDADE 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Artigo 

Otávio Vieira: Graduado   em   
Turismo   (FARGS) e 
Mestrando  em   Geografia   
(UFRGS). 

Fronteiras Urbanas 

O Bairro Do Puerto 
Madero E Suas 
Fronteiras 
Urbanas. 

VIEIRA, O. Buenos Aires 

Centro 
Universitário 
Franciscano - 
UNIFRA/RS 

Artigo 

Michele Holzschu: Graduado 
em Turismo (UNIFRA). Edir 
Bisognin:Bacharel em Artes 
Plásticas (UFSM) e Mestra 
em História (UFSM). 

Imaginário, 
Hospitalidade e 
Turismo 

O Imaginário dos 
Habitantes de 
Santa Maria/RS 
sobre a 
Hospitalidade 
Local 

HOLZSCHUH, 
M; BISOGNIN, 
E. 

Rio Grande do Sul 
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FATEC/RS E 
SENAC/RS Artigo 

Liliam da Silva: Bacharel  em  
Letras  e Mestre  em  
Literatura  Comparada 
(UFRGS) e Especialista  em  
ensino  de  língua  e  
literatura espanhola (PUCRS). 

Interdisciplinariedade 

 
Projetos 
Interdisciplinares 
no Ensino Superior 
– Estudo de Caso: 
Projeto  
Influências das 
Diferentes Culturas 
nos Tipos de 
Alimentação  
  

SILVA, L. Rio Grande do Sul 

Universidade de 
Caxias do Sul/RS Artigo 

 
Luciana Costa: Mestranda  
em Turismo (UCS). Susana 
Gastal: Jornalista, Mestra em 
Artes Visuais e Doutora em 
Comunicação Social. 
 

Pesquisa Etnográfica 
e Dinâmicas 
Culturais 

Turismo na 
Fronteira: novos 
objetos, novos 
métodos de 
análise 

COSTA, L; 
GASTAL, S. Rio Grande do Sul 

Centro 
Universitário 
UNA/MG 

Artigo 

 
Gabriela Grummenaue: 
Mestranda  em Turismo  e 
Meio Ambiente (UNA). 
Reinaldo Dias:sociólogo, 
mestre em ciência política e 
doutor em ciências sociais 
(Unicamp). 
 

Patrimônio Imaterial 
e Gastronomia 

Turismo e 
Patrimônio 
Imaterial : a 
gastronomia de 
botecos em BH 

KRUMMENAUE, 
G; DIAS, R. Belo Horizonte 

Universidade do 
Oeste do Paraná Artigo 

Priscila Chiattone e Michele 
Chiattone: Curso  de  
Hotelaria (UNIOESTE– Foz 
do Iguaçu). Diana de Castro: 
Curso  de  Turismo (UFRRJ - 
Nova Iguaçu). 

Patrimônio Imaterial 
e Gastronomia 

 
Gastronomia: 
Patrimônio Cultural 
Intangível, Produto 
Turístico e Fator 
de  
Desenvolvimento 
Socioeconômico 
para o País. 
 

CHIATTONE, P; 
CHIATTONE, M; 
CASTRO, D. 
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Universidade de 
São Paulo  Artigo 

Flávio Gatti:Doutorando em 
Geografia Humana (USP).  

Dinâmica Sócio-
cultural e 
Diversificação 
territorial 

 
Turismo de 
Fronteira: O caso 
Brasil/Bolívia sob a 
perspectiva 
histórica, Cultural e 
Ecológica.  
 

GATTI, F. Brasil/Bolívia 

Centro 
Universitário 
Franciscano 
UNIFRA/RS 

Artigo 

 
Rafael Ruviaro: Bacharel em 
Turismo (UNIFRA/RS), 
Especialista em Gestão do 
Turismo Sustentável(UNIFRA) 
e Mestrando e Patrimônio 
Cultural (UFSM).Oscar 
Pitthan: Bacharel em Turismo 
(UNIFRA). 
 

Bioma do Pampa e 
Turismo 

O Bioma Pampa – 
sua  importância 
como atrativo 
turístico e como 
vetor  
de integração nas 
fronteiras. 
  

RUVIARO, R; 
PITTHAN, O. Rio Grande do Sul 

Universidade de 
Mato Grosso Artigo 

Osvaldo Pires: Aluno do 
Mestrado em Geografia 
(UFMT). Luiz Netto:Geógrafo 
e Doutor em Engenharia da 
Produção (UFSC). 

Patrimônio Cultural e 
Turismo 

O Potencia 
Turístico na 
Região de 
Fronteira entre 
Mato Grosso e 
Bolívia e seus 
Desafios  

PARIS, O; 
NETTO, L. Brasil/Bolívia 

Centro 
Universitário 
Franciscano 
UNIFRA/RS 

Artigo Vanilson Silveira: 
Elsbeth Becker: 

Pós-modernidade e 
Turismo 

Pós-modernidade 
e sua relação com 
o turismo 
  

SILVEIRA, V; 
BECKER, E.   

 
 
 
 
 
 
 
 



158 

 

ANEXOS 



159 

 

ANEXO A:Termo de Constituição do Observatório de Turismo de Fronteira  

 

 

 

OBSERVATÓRIO DE TURISMO DE FRONTEIRAS - FRONTUR                              
TERMO DE CONSTITUIÇÃO 

POR ESTE INSTRUMENTO PARTICULAR, O COMITÊ PRÓ-FRONTUR, 
DE COMUM ACORDO CONSTITUIEM O OBSERVATÓRIO DE TURISMO 
DE FRONTEIRAS – FRONTUR, QUE SERÁ REGIDO PELOS TERMOS 
ABAIXO RELACIONADOS. 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - O OBSERVATÓRIO DE TURISMO DE FRONTEIRAS – FRONTUR é 
constituído de professores pesquisadores, alunos de pós-graduação e estudantes de 
graduação participantes de programas de Iniciação Científica e similares, congregados em 
torno de pesquisa que tenham como objeto central o Turismo de Fronteiras. 

Art. 2º - O OBSERVATÓRIO tem como OBJETIVO GERAL constituir-se como 
espaço para consolidação do grupo de pesquisadores de TURISMO DE FRONTEIRAS, 
integrando a produção científica em torno do tema, buscando incentivar a documentação 
literária e a divulgar a produção científica resultante das atividades de seus membros. 

Art. 3º - Os objetivos específicos do OBSERVATÓRIO DE TURISMO DE 
FRONTEIRAS são: 

a) Propiciar a consolidação de um grupo de pesquisa transdisciplinar e 
interinstitucional; 

c) Incentivar e organizar a produção científica; 

d) Apresentar projetos específicos às agências nacionais e internacionais em busca 
de recursos financeiros para realização de projetos de pesquisa; 

e)  Promover eventos, tais como exposições, conferências, seminários jornadas de 
estudos, ciclos de palestras, dentre outros; 

f) Disponibilizar a produção científica especializada, por meio de um banco de dados 
dos resultados de projetos de pesquisa e outros; 

g) Incentivar o intercâmbio de conhecimento e informações. 

CAPÍTULO II – DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 4º - O OBSERVATÓRIO DE TURISMO DE FRONTEIRAS é vinculado ao 
COMITÊ PRO-FRONTUR, coordenado institucionalmente pelo CURSO DE TURISMO, do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO – UNIFRA-RS e tem sua sede na RUA SILVA 
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JARDIM, 1175 PRÉDIO 14 SALA 505 – BAIRRO ROSÁRIO – SANTA MARIA – RS – FONE: 
55 3025.9059 – frontur@unifra.br. 

Art. 5º - Farão parte do OBSERVATÓRIO, pessoas físicas, classificadas a partir dos 
seguintes critérios: 

a) MEMBROS FUNDADORES - Integram como membros fundadores, os quais 
fazem parte do comitê diretivo do OBSERVATÓRIO DE TURISMO DE FRONTEIRAS os 
seguintes pesquisadores: 

COORDENAÇÃO DO COMITÊ PRÓ-FRONTUR: 
Profª Norma Martini Moesch - UNIFRA- RS - BRASIL 
Sr. Patrick Krahl – Ministério do Turismo – Brasília – BRASIL 
Srª. Andréa Santos Guimarães – Ministério do Turismo – Brasil - BRASIL 
Prof. Alex Viana – Roraima – BRASIL 
Prof. Luiz Antônio Rolim de Moura – Foz do Iguaçu – BRASIL 
Prof. Mário Beni – Beni Consultors – São Paulo – BRASIL 
 
 
PESQUISADORES: 
Prof. Antônio Carlos Castrogiovanni – UFRGS, PUC-RS, UNIFRA-RS - BRASIL 
Profª Adriana Pisoni da Silva –UNIFRA –RS - BRASIL 
Prof. Hugo Romero – UCHILE – CHILE  
Prof. Luiz da Rosa Garcia Netto – UFMT – BRASIL 
Prof. Milton Mariani – UFMS – BRASIL 
Profª. Patrícia Helena M. Avelino – UFMS – BRASIL 
Profª. Patrícia Martins – UEMS – BRASIL 
Profª. Rut Maria Friedrich Marquetto – UNIFRA – RS – BRASIL 
Profª. Susana Gastal – PUC-RS, UCS-RS, UNIFRA-RS - BRASIL 
Profª. Tatiane Brum de Oliveira Reis – UNIFRA – RS- BRASIL 
Profª. Vânia Oliveira Antunes – UNIFRA – RS- BRASIL 
Prof. Xosé Manuel Santos Solla – Universidad Santiago de Compostela – ESPANHA 
Prof. Mauro José Ferreira Curi – Universidade Estadual de Foz do Iguaçú –PR – Brasil 
Prof. Nilson César Fraga – UFPR – PR  
Prof Christian Pos – MINISTÉRIO DO TURISMO DO URUGUAI -  
Prof. Rosângela Custódio Cortez Thomaz – UNESP – BRASIL 
Profª. Mirta Mas – UNPATA - ARGENTINA 
Profª. Eva Regina Coelho – UNIFRA - BRASIL 
Sra. Vanilde Alves de Carvalho – BRASIL 
Prof. Noslin de Paula Almeida – UFMS - BRASIL 
 

b) MEMBROS PARTICIPANTES - Poderão integrar-se ao OBSERVATÓRIO DE 
TURISMO DE FRONTEIRAS, como membros participantes: 

a) professores pesquisadores do TURISMO DE FRONTEIRAS, que apresentarem 
propostas de projetos de pesquisa, de publicações ou de eventos, compatíveis com os 
objetivos do OBSERVATÓRIO; 

b) professores pesquisadores que forem convidados a colaborar em projetos do 
OBSERVATÓRIO, considerada sua área de atuação e/ou produção científica. 

c) alunos de graduação e pós-graduação, bolsistas ou não, que participam das 
atividades de um ou mais projetos do OBSERVATÓRIO. 
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Parágrafo 1º. Para integrar-se ao OBSERVATÓRIO o candidato deverá preencher 
ficha cadastral, disponibilizada pela coordenação executiva e encaminha-la juntamente com 
o curriculum lattes ou similares (no caso de pesquisador estrangeiro) para análise e 
aprovação do comitê PRO FRONTUR. 

Parágrafo 2ª. As propostas de novos projetos serão analisadas, em fluxo contínuo, 
pelo conjunto de professores pesquisadores já envolvidos em projetos do OBSERVATÓRIO. 

Parágrafo 3º - Uma vez aprovados, os projetos integrarão oficialmente as atividades 
do OBSERVATÓRIO com sua inserção nas ferramentas de divulgação e sistematização. 

Parágrafo 4º - A participação de professores e estudantes no OBSERVATÓRIO está 
vinculada aos seus respectivos projetos. 

CAPÍTULO III – DA COORDENAÇÃO 

  Art. 7º - O OBSERVATÓRIO DE TURISMO DE FRONTEIRAS  terá dois 
Coordenadores, um indicado pelo CURSO DE TURISMO DA UNIFRA e outro eleito pelos 
pares e escolhido dentre os professores envolvidos no Comitê PRO FRONTUR. 

Parágrafo 1º - Os Coordenadores serão designados por um período de dois anos. A 
Coordenação executiva será indicada pelos coordenadores. 

CAPÍTULO IV – DAS COMPETÊNCIAS  

Art. 8º - Compete aos COORDENADORES, definir as diretrizes do 
OBSERVATÓRIO, assegurando o cumprimento dos objetivos. 

Art. 9º - Compete aos COORDENADORES EXECUTIVOS sistematizar informações 
e organizar a rede de pesquisadores do OBSERVATÓRIO 

CAPÍTULO V- DAS LACUNAS 

Art. 10º - Propostas de reformulação do presente instrumento bem como as de 
extinção do OBSERVATÓRIO DE TURISMO DE FRONTEIRAS serão analisadas, em 
primeira instância, pelo conjunto dos docentes participantes de projetos e aprovadas por 
maioria. 

  
 

CAMPO GRANDE, 08 DE OUTUBRO DE 2008. 
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ANEXO B: Carta FRONTUR 2004 
 

 

 

 

 

Carta FRONTUR 2004 

 

 Em Santa Maria, RS, entre os dias 15 e 17 de agosto, foi realizado o 

FRONTUR 2004 – I Seminário Internacional de Turismo de Fronteiras, com a 

participação de representantes do Poder Público Municipal, Estadual e Federal, de 

membros da Academia e Agentes ligados ao Turismo em geral. O evento contou 

ainda com a presença de representantes da Argentina, Portugal e Espanha, 

atingindo 400 participantes.  

As discussões realizadas a partir do programa oficial sobre os temas: Turismo 

de Fronteiras: uma abordagem necessária; Ambientação do Processo de Integração 

do MERCOSUL; A Visão dos Agentes de Fronteira; A competitividade Sistêmica na 

Fronteira do Turismo; A Globalização e o Turismo de Fronteira; Turismo Trans-

fronteiriço na União Européia – a experiência de Portugal e Espanha; resultaram em 

reflexões e recomendações que conformam a CARTA FRONTUR 2004, a qual será 

encaminhada ao Ministério do Turismo dar subsídios à RET – Reunião 

Especializada em Turismo do MERCOSUL, a ser realizada nos dias 08, 09 e 10 de 

setembro, em Brasília, e posteriormente a Reunião dos Ministros do Mercosul, em 

Ouro Preto.  

 Durante a realização do Seminário, o termo “Fronteira” foi analisado e 

desmistificado sob diferentes olhares, indicando a complexidade de sua semântica e 

noções que englobam as questões ligadas à diversidade de culturas, de um espaço 

móvel e flexível de território não-definido, que exprimem os diversos momentos de 

poder e produção que constituem esse espaço geográfico. 

 Nesse sentido, foram apresentados dados e propostas que reafirmaram a 

relevância da discussão do tema “Turismo de Fronteiras”, uma vez que, segundo 

o Ministério de Turismo, o Turismo é a atividade econômica que mais cresce em 
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todo o mundo. No caso do Brasil encontra-se em terceiro lugar na pauta de 

exportações, atrás apenas das commodities soja e minério de ferro. 

Na medida em que os representantes de cada área – Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal, Receita Federal, Secretários de Turismo, Instituições de Ensino 

Superior, iniciativa privada e demais Agentes do Turismo - apresentavam as 

realidades do turismo em cada fronteira, percebeu-se que esses pontos fronteiriços 

encontram-se em momentos turísticos diferenciados. Enquanto em alguns pontos o 

turismo já faz parte da realidade desses locais, como é o caso de Foz do Iguaçu, em 

outros a situação é ainda incipiente necessitando de uma maior atenção. No 

entanto, independente do nível de desenvolvimento da atividade, a situação é 

bastante problemática por diversos motivos. Os principais são a falta de infra-

estrutura das aduanas para recepção dos turistas; a qualidade do atendimento 

durante a fiscalização (tempo de espera, o tratamento dado ao turista); a 

concentração dos fluxos turísticos na alta temporada; localização das áreas de 

controle integrado em território do país vizinho, a dificuldade de articulação de um 

atendimento seqüencial entre as polícias e definições das suas responsabilidades na 

faixa de fronteira entre outros. 

 

AÇÕES RECOMENDADAS 

 

� Implantar projetos favorecendo efetivamente a participação das 

comunidades fronteiriças; 

� Sensibilizar os países para que constituam e implementem projetos na 

forma de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, para integração 

paisagística e urbanística de recepção, apoio e informação ao turista 

nas cidades que são portões de entrada internacional; 

� Elaborar e implementar um Plano de Contingência para emergências e 

confrontos nos pontos de fronteira, de forma a dar segurança aos 

residentes, funcionários e em especial garantindo a integridade e o 

direito de ir e vir do turista e visitante;  

� Unificar os trâmites de entrada e saída entre os países limítrofes, 

transformando as atuais fiscalizações de justapostas em integradas; 

� Encaminhar pleito para modernização e ampliação das atuais ACI - 

Áreas de Controle Integrados já existentes, visando proporcionar 
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condições adequadas de atendimento ao turista nos limites do 

MERCOSUL; 

� Disponibilizar um site dando oportunidade ao turista de pré cadastrar 

os dados antes da sua viagem, agilizando o processo de fiscalização 

do movimento de visitantes principalmente na alta temporada, que 

acontece nas fronteiras, a exemplo de Uruguaiana, Santana do 

Livramento e Chuí; 

� Aproveitar os dados em tempo real da Polícia Rodoviária Federal, em 

função da sua presença em todos os estados brasileiros, com o 

objetivo de desenvolver bases de dados para fins estatísticos; 

� Realizar Projetos de Extensão através das IES - Instituições de Ensino 

Superior, no sentido de atender às demandas pontuais ligadas à 

atividade turística, preferencialmente às instituições envolvidas no paço 

fronteiriço; 

� Criar o “Grupo de Santa Maria”, constituído por IES - Instituições de 

Ensino Superior representadas por um grupo de Professores 

Pesquisadores, no intuito de dar continuidade ao debate científico a 

esta área do conhecimento; 

� Constituir um Observatório de Turismo de Fronteira, com o objetivo de 

estudar as ocorrências do fenômeno e subsidiar os processos de 

planejamento e gestão do Turismo; 

� Criar a Rede Sul-Americana de Concertação de Fronteiras, 

coordenada, inicialmente, pelo Ministério do Turismo, visando um 

amplo e permanente debate entre todas as autoridades envolvidas no 

paço fronteiriço, bem como, com a iniciativa privada, IES e terceiro 

setor, a fim de implementar soluções conjuntas aos problemas 

identificados; 

Estas compõem as Ações Recomendadas apresentadas, debatidas e 

sugeridas durante o FRONTUR 2004, em Santa Maria-RS. Cabe, ainda, ressaltar 

que este foi um momento inicial de reflexão sobre a temática “Turismo de Fronteiras: 

uma abordagem necessária”, deixando para o FRONTUR 2005 em Foz do Iguaçu, 

Paraná e posteriormente em Boa Vista, Roraima, perceber os avanços das questões 

aqui pontuadas e traçar novos horizontes na busca constante do “Fronteirar”. 

   Em Santa Maria, RS, Brasil, no dia 17 de agosto de 2004. 



165 

 

ANEXO C: Carta FRONTUR 2006 
 

 

      

 

CARTA RORAIMA 

 

Em Boa Vista - Roraima, Brasil, entre os dias 04 e 06 de setembro, realizou-

se o FRONTUR 2006 – III Seminário Internacional de Turismo de Fronteiras. 

Agregam-se aos estudos e propostas, como estratégia da discussão atual do 

Mercosul, representantes do Turismo da Venezuela.   

Aprofundando as discussões e encaminhamentos desencadeados a partir das 

proposições do FRONTUR 2004 e 2005, esta edição retoma a discussão com seus 

pares - representantes dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, 

membros da Academia, Agentes ligados ao Turismo tanto em âmbito nacional 

quanto internacional.   

Os debates ancorados no programa oficial, trataram dos seguintes temas: 

• A Integração da América do Sul por meio do turismo e a Entrada da 

Venezuela no Mercosul; 

• Integração Aérea - Desafios para Região Amazônica; 

• As Potencialidades do Turismo na Fronteira Norte – Corredor Amazônia-

Caribe; 

• Mercosul Jurídico – Acordos em Vigência e Fluxo no Passo Fronteiriço: os 

Desafios do Norte; 

• Turismo e Meio Ambiente – Modelo de Desenvolvimento para a Amazônia; 

• Integração Cultural e Turismo – A Realidade Amazônica; 

• Fronteiras e Turismo – a visão acadêmica; 

• O Case Transfronteiriço Portugal-Espanha; 

• O Caso Fronteiriço Iguassu-Misiones. 
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Assim sendo, reflexões e proposições em torno do Turismo e Fronteira 

articularam-se em três eixos estruturantes, a saber: 

A) Da Produção Teórica Conceitual: 

Institucionalizar a Rede de Pesquisa de Turismo e Fronteira no campo 

teórico-prático, buscando:  

- Fortalecer e ampliar a participação de novos pesquisadores; 

- Incentivar a produção de publicações sobre o tema; 

 - Viabilizar o intercâmbio entre pesquisadores da rede; 

Propõe-se a realização de um encontro com os pesquisadores, a fim de reunir 

a produção sob o tema e articular a construção das propostas apresentadas.  

B) Dos Processos e Relações Mercadológicas 

Buscando alternativas para as problemáticas de desenvolvimento das rotas 

turísticas fronteiriças, observa-se a necessidade urgente de: 

- Reestruturar a malha aérea nacional, estabelecendo Hub´s para operação de 

receptivo regional, nacional e internacional nas áreas de fronteira, especialmente no 

setor aéreo da Amazônia. 

- Investir na estruturação, contratação e qualificação de pessoal visando à abertura 

das fronteiras 24 horas por dia, todos os dias da semana, no Brasill em conjunto 

com os países fronteiriços;  

 

No que se refere especificamente á região Norte do Brasil, pondera-se: 

- Que o alto custo do valor de bilhetes aéreos dificulta o desenvolvimento de rotas 

turísticas na Amazônia. Diante desta realidade, o mercado turístico da Amazônia 

deixa de ser atrativo aos turistas nacionais e entre os turistas da própria Macro-

Região Norte, devido a certas cargas tributária, custos operacionais e valor do 

combustível nas distribuidoras que influenciam na incorporados dos preços de 
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passagens aéreas. Visando uma solução efetiva para a problemática, deveria ser 

feito um programa de subsídio de combustível aéreo por parte do Governo Federal 

para a Macro Região Norte, que poderia ter ainda a contribuição dos estados do 

Norte. 

- Retomar da construção do Projeto ARCO-NORTE, com analise de maior 

integração contemplasse a interligação de mais estados da região Norte.   

- Criar a marca “AMAZÔNIA TURÍSTICA BRASILEIRA”, para promoção nacional e 

internacional, bem como a formatação de plano de marketing que contemple a 

integração de todos os estados da Macro Região Norte respeitando suas diferenças 

produtos e nichos de mercados. 

C) Políticas Públicas. 

Com relação às ações de desenvolvimento e políticas públicas, torna-se 

necessário: 

- Incentivar, através do Ministério do Turismo, a realização de ações que discutam a 

problemática de fronteira, como o FRONTUR e o Seminário Internacional sobre 

Migrações e Turismo para Agentes de Fronteira, por parte dos demais países do 

Mercosul; 

- Propor a criação do plano diretor de desenvolvimento urbano (PDDU) dos 

municípios de fronteira, adequando os mesmo para uma primeira boa impressão do 

Brasil tendo em vista que os mesmo são os portões de entrada do país. 

- Propor a criação de programa de viabilidade das vias de acesso e infra-estrutura 

básica para os pontos trabalhados pelos Roteiros Integrados do Ministério do 

Turismo, como forma a garantir a real operacionalidade do planejamento e 

ordenamento dos roteiros fronteiriços, especialmente os Amazônicos.    

- Incentivar a implantação de um sistema de sinalização bilíngüe em todas as 

rodovias de fluxo turístico internacional dos países do MERCOSUL. 

 

No que se refere especificamente á região Norte do Brasil, pondera-se a 

necessidade de: 

- Migrar e reestruturar o PROECOTUR do Ministério do Meio Ambiente para 

Ministério do Turismo, buscando assim a integração das ações dos programas entre 

os ministérios; 
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- Propor a criação de lei específica pela União que isente dos impostos de 

importação e sobre produtos industrializados, mediante reconhecimento pelos 

órgãos competentes definidos em regulamento, a aquisição de máquinas e 

equipamentos nacionais e/ou importados destinados à construção e à ampliação de 

empreendimentos que visem o desenvolvimento do setor turística da região Macro 

Amazônica. 

- Criar o Instituto de Tecnologia Turística Integrado da Amazônia – ITTIA, que será 

responsável pelas analises mercadológicas, elaboração de estratégias, consultorias, 

desenvolvimento de novos produtos turísticos, elaboração de projetos e captação de 

investimentos para Amazônia para base de dados ao Ministério do Turismo e 

investidores. 

 

Levando-se em consideração a entrada da Venezuela no Mercosul, faz-se 

necessário: 

- Propor a regulamentação e internalização dos acordos do Mercosul naquele país, 

como a substituição do passaporte pela carteira de identidade como documento de 

acesso ao país, como estabelece o acordo de PACU; 

- Incluir, o mais breve possível, a Venezuela no Acordo de Recife, que prevê a 

criação de áreas comuns de controle integrado de fronteira, unificando os serviços 

da Policia Federal, ANVISA e Receita Federal, e seus respectivos correspondentes, 

visando dinamizar e facilitar o fluxo de visitantes e outros. 

- Regularizar, através de ação conjunto entre os Ministérios do Turismo, o fluxo de 

veículos de Turismo na fronteira Brasil/Venezuela. 

Por fim, entende-se que as reflexões e proposições que conformam a CARTA 

FRONTUR 2006 serão encaminhadas ao Ministério do Turismo para dar subsídios à 

RET – Reunião Especializada em Turismo do MERCOSUL e à Reunião dos 

Ministros do Mercosul, bem como serem utilizadas como referencia no 

desenvolvimento de ações integradas do turismo de fronteira.  

A Coordenação do FRONTUR 2006 acolhendo as demandas dos agentes 

diretamente envolvidos na causa propõe ainda, a criação de um comitê binacional 

de alto nível, para trabalho no processo de integração e desenvolvimento do 

Turismo de Fronteira, especialmente no corredor AMAZÔNIA – CARIBE. 
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Cria-se a partir desta data, o comitê permanente FRONTUR, integrado pelos 

atores responsáveis pelas edições anteriores visitando garantir a descendência do 

evento independente das alternâncias que os cenários futuros possam desencadear, 

objetivando assegurar o desenvolvimento de estratégias e ações direcionadas ao 

fortalecimento turístico dos onze estados brasileiros de fronteira em conjunto com 

seus vizinhos transfronteiriço. 

 

Comitê Permanente FRONTUR. 

Boa Vista/Ro, 06 de setembro de 2006. 
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ANEXO D: Carta FRONTUR 2009 
 

 

 

CARTA DE SANTA MARIA – 2009 

 

Consolidar oportunidades transfronteiriças foi o mote a perpassar todos os 

debates e reuniões ocorridas durante o VI Seminário Internacional de Turismo de 

Fronteiras (FRONTUR 2009), realizado em Santa Maria-RS, de 13 a 15 de outubro. 

O Seminário congregou professores, pesquisadores, estudantes universitários, 

empresários, autoridades e técnicos do poder público, que debateram os avanços e 

desafios do turismo de fronteiras. 

O FRONTUR apresentou novas perspectivas de debates, por meio de 

encontros temáticos entre professores e acadêmicos dos cursos de turismo, 

representando em torno de quinze diferentes instituições de ensino superior do 

Brasil. Do encontro dos professores foi redigida uma carta que será encaminhada a 

autoridades do Ministério do Turismo, do Ministério da Educação, do CNPq e da 

CAPES. Já no encontro dos Diretórios acadêmicos foram debatidos assuntos 

relacionados à ressonância da aprendizagem como as demandas do mercado, 

convênios e intercâmbios entre Instituições de Ensino Superior nacionais e 

internacionais. Os resultados alcançados serão sistematizados em uma Carta Oficial 

do encontro que será enviada aos coordenadores das Instituições aqui 

representadas. 

 Os GTs – Grupos de Trabalhos tiveram nesta edição um avanço importante. 

Houve a edição e distribuição dos anais em meio eletrônico, com respectivo registro 

de ISSN a todos os participantes. Os anais são imprescindíveis para dar visibilidade 

e difundir as pesquisas apresentadas. Ainda, houve aumento significativos trabalhos 

escritos e apresentados nas seguintes temáticas, distribuídas nos GTs: Espaços de 

Fronteira: Turismo Rural e Sustentabilidade, Espaços de Fronteira: Políticas Públicas 

e Turismo, Espaços de Fronteira: Turismo e Cultura, Espaços de Fronteira: Gestão 

em Turismo, e Espaços de Fronteira: Relações Transnacionais e o Turismo. Notou-

se um aprofundamento das pesquisas nas temáticas relacionadas à fronteira.  



171 

 

 Como resultado da reunião do Observatório o grupo de pesquisa pontuou a 

necessidade de estudos que pautem propostas de intervenção e controle das 

políticas públicas de desenvolvimento do turismo fronteiriço. Foi sugerida a 

qualificação da estrutura de formatação da rede de pesquisadores, mantendo-a 

sediada na UNIFRA-RS, mas com vínculos regionais a serem estabelecidos. 

Propõe-se avançar na construção de caminhos para o armazenamento dos dados 

das pesquisas do Turismo de Fronteiras. 

 Com o intuito de aprofundar as temáticas analisadas nos cinco eventos 

anteriores, foram apresentados os avanços na Política de Concertação de Fronteiras 

e na Legislação do Mercosul. Deu-se ênfase ao trabalho do governo federal nas 

questões de infra-estrutura e integração, além de debaterem-se as problemáticas 

infra-estruturais e as formas de solucioná-las. Esses debates institucionais 

permitiram levantar questões atinentes aos desafios encontrados por agentes 

públicos nos pontos de fronteiras, o que contribuirá para a construção de um projeto 

a ser apresentado para o Fundo para a Convergência Estrutural e o Fortalecimento 

Institucional do Mercosul (FOCEM).   

No eixo do mercado turístico foram analisados os desafios da integração dos 

mercados trinacionais, a integração produtiva entre pequenas e microempresas, e 

os caminhos transfronteiriços. As apresentações demonstraram a capacidade de 

atores que vivem os desafios lindeiros em buscar alternativas inovadoras para o 

desenvolvimento socioeconômico das regiões de fronteiras, como é o caso da 

constituição do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias para a Integração 

Transfronteiriças de Micro e Pequenas Empresas do Mercosul e da América Latina 

(CDT-AL). 

Como resultante dos debates encaminham-se as seguintes ações: 

- Apresentar à Unidade Gestora do FOCEM no Brasil um projeto-piloto para a 

melhoria da infra-estrutura em pontos de fronteira; 

- Apresentar propostas de desenvolvimento e articulação interfronteiriça emanadas 

dos trabalhos do Frontur para compor o Plano de Desenvolvimento Interfederativo 

para a Integração Fronteiriça, coordenado pelo Ministério da Integração Nacional. 

- Apresentar no FRONTUR 2010 os resultados do projeto desenvolvido pela 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL das cadeias produtivas do 

turismo nos municípios de Ponta Porã e Corumbá em Mato Grosso do Sul. Esse 

projeto desencadeou-se no FRONTUR 2008, em Campo Grande– MS; 
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- Viabilizar a realização do VII Seminário Internacional de Turismo de Fronteiras, 

FRONTUR 2010, em Assunção, Paraguai, no primeiro semestre do próximo ano. 

Registra-se a proposta, apresentada pelo CILAM, de realização de seminário 

internacional sobre turismo rodoviário vinculado à problemática da violência no 

trânsito. 

 

Santa Maria-RS, 15 de outubro de 2009. 

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE TURISMO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

CURSO DE TURISMO  

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO  

AHTURR 

MINISTÉRIO DO TURISMO DO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


