
 
 

 

 

SARAH MARRONI MINASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DA URBANIZAÇÃO TURÍSTICA: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DA MORFOLOGIA URBANA E PRÁTICAS ESPACIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) 

2020 

  



 
 

UNIVALI 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria – PPGTH 

Curso de Doutorado em Turismo e Hotelaria 

 

 

 

 

 

SARAH MARRONI MINASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DA URBANIZAÇÃO TURÍSTICA: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DA MORFOLOGIA URBANA E PRÁTICAS ESPACIAIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) 

2020 

  

Tese apresentada ao colegiado do PPGTH como 

requisito parcial à obtenção do grau de Doutora em 

Turismo e Hotelaria – área de concentração: 

Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria –  

(Linha de Pesquisa: Turismo, Hospitalidade e 

Gastronomia) 

 

Orientador: Prof. Dr. Luciano Torres Tricárico 



 

UNIVALI 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação  
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria - PPGTH 

Curso de Doutorado em Turismo e Hotelaria 
 

 
 
 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
 

SARAH MARRONI MINASI 
 

 
 

CATEGORIAS DA URBANIZAÇÃO TURÍSTICA: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DA MORFOLOGIA URBANA E PRÁTICAS ESPACIAIS 

 
Tese avaliada e aprovada pela Comissão 
Examinadora e referendada pelo Colegiado do 
PPGTH como requisito parcial à obtenção do 
grau de Doutora em Turismo e Hotelaria.  
 
 

Balneário Camboriú (SC), 18 de dezembro de 2020. 
 
 

Membros da Comissão: 
 
Presidente:                                                                  
                                                                                                                                                                                Dr. Luciano Torres Tricárico                                                                       
 
Membro Externo:                                                                                                                              
                                                                               Dr. Manuel de La Calle Vaquero  
                                           (Universidad Complutense de Madrid/Espanha) – Membro 
 
Membro Externo:                                                                                                                                                                                         
                                                         Prof. Dr. Sergio Torres Moraes (UFSC/SC)                             

Membro Interno:                                                                                                                                              Dr. Francisco Antonio dos Anjos 
 
 

 

Membro Interno:                                                                                                                                              Dr. Paulo dos Santos Pires 



 
 

Agradecimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos que cruzaram meu caminho 

Alguns ficaram 

Alguns partiram 

Guardo todos com carinho 

 

Muito obrigada! 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las ciudades son libros que se leen con los pies.” 
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RESUMO 

 

O espaço urbano oferece condições para a instauração de domínios, entre eles o turismo, que 

se apropria temporariamente como um vetor territorial. No entanto, é uma reapropriação parcial 

de um território que obedece a lógicas conhecidas como urbanização turística e tem como 

principal característica o adensamento de infraestrutura turística. Assim, partes de cidades são 

direcionadas ao consumo turístico, priorizando o atendimento das demandas do turista frente 

às dos residentes. A urbanização turística pode ser identificada como uma expressão 

morfológica que repercute nas práticas espaciais de residentes e turistas. Ao propor uma análise 

da formação do território conduzida pelo processo de urbanização turística e das práticas 

espaciais de turistas e residentes pelo viés do materialismo histórico dialético, pressupõe-se que 

esse processo esteja em constante produção e reprodução. A partir de estudos preliminares e 

com base na literatura, a pesquisa partiu da seguinte questão: como se caracterizam a 

morfologia urbana e as práticas espaciais de turistas e residentes associadas ao processo de 

urbanização turística? Nesse sentido, o objetivo geral da tese é analisar a morfologia urbana e 

as práticas espaciais de turistas e residentes associadas ao processo de urbanização turística. 

Para isso foram selecionados quatro casos para estudo: Gramado e Canela, no Rio Grande do 

Sul, com expressivo fluxo de turistas, em que o turismo se configura como principal atividade 

econômica; São Joaquim e Urubici, em Santa Catarina, que buscam no turismo uma atividade 

econômica alternativa para dinamizar a economia. O desenho metodológico da pesquisa foi 

ancorado no materialismo histórico dialético de abordagem qualitativa-quantitativa a partir de 

estudos de casos múltiplos. O trabalho partiu de uma pesquisa bibliográfica a qual contribui 

com a revisão de literatura e as seguintes estratégias de pesquisa foram adotadas: pesquisa 

documental fornecendo dados socioeconômicos sobre os casos, uso de técnicas de 

geoprocessamento possibilitou a interpretação de imagens de satélite, a observação não 

participante permitiu o levantamento de verdades de campo e por meio da netnografia foram 

coletados dados sobre a geolocalização de postagens para análises espaço-temporais sobre o 

comportamento de turistas e residentes. Todos esses dados foram processados em um Sistema 

de Informações Geográficas que viabilizou a elaboração e interpretação dos mapas temáticos. 

Como primeiros resultados foram identificadas categorias de análise da urbanização turística a 

partir do materialismo histórico dialético, em que foram sistematizadas seis categorias de 

análise: uso e ocupação; território mercadoria; produção e consumo; segregação e gentrificação; 

dinamicidade; apropriação. Na sequência, com os resultados sobre a cobertura do solo, uso e 

ocupação do solo e da morfologia urbana dos quatro casos analisados foi possível validar cinco 

das seis categorias de análise: uso e ocupação; território mercadoria; produção e consumo; 

dinamicidade; apropriação. Posteriormente, com a netnografia foram geradas análises sobre a 

densidade de turistas, os pontos de interesse que visitam, bem como o uso do território urbano 

pelos moradores. Com isso, a categoria de análise segregação e gentrificação também foi 

validada. A pesquisa permitiu identificar que a urbanização turística se materializa favorecendo 

a concentração do turismo dentro do território urbano, características observadas por meio do 

reconhecimento da morfologia urbana. Da mesma maneira, as repercussões da urbanização 

turística se atravessam nas práticas espaciais de residentes e turistas. 

 

Palavras-chave: Materialismo Histórico Dialético. Morfologia Urbana. Práticas Espaciais. 

Turismo. Urbanização Turística.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The urban space offers conditions for the establishment of domains, including tourism, which 

is temporarily appropriated as a territorial vector. However, it is a partial reappropriation of a 

territory that obeys a logic known as tourism urbanization. Its principal characteristic is the 

densification of tourist infrastructure. Thus, parts of cities are geared towards tourist 

consumption, prioritizing meeting the demands of tourists over those of residents. Tourism 

urbanization can be identified as a morphological expression that affects the spatial practices 

of residents and tourists. When proposing an analysis of the formation of the territory conducted 

by the process of tourism urbanization and the spatial practices of tourists and residents through 

the bias of historical dialectical materialism, it is assumed that this process is in constant 

production and reproduction. Based on preliminary studies and the literature, the research 

started with the following question: how are urban morphology and spatial practices of tourists 

and residents associated with the process of tourist urbanization characterized? In this sense, 

the general aim of the thesis is to analyze the urban morphology and the spatial practices of 

tourists and residents associated with the tourism urbanization process. For this, four cases were 

selected for study: Gramado and Canela, in Rio Grande do Sul, with an expressive flow of 

tourists in which tourism is the main economic activity; São Joaquim and Urubici, in Santa 

Catarina, which seek tourism as an alternative economic activity to boost the economy. The 

methodological design of the research was anchored in historical dialectical materialism with a 

qualitative-quantitative approach based on multiple case studies. The investigation started from 

bibliographic research which contributes to the literature review. The following research 

strategies were adopted: documentary research providing socioeconomic data on the cases, use 

of geoprocessing techniques enabled the interpretation of satellite images, non-participant 

observation allowed the survey of field truths and, through netnography, data collected from 

geolocation of posts to space-time analysis on the behaviour of tourists and residents. All of 

these data were processed in a Geographic Information System that made it possible to prepare 

and interpret thematic maps. The first results identified categories of analysis of tourism 

urbanization based on historical dialectical materialism, in which systematized six categories 

of analysis: use and occupation; merchandise territory; production and consumption; 

segregation and gentrification; dynamics; appropriation. Then, with the results on land cover, 

land use and occupation, and urban morphology of the four cases analyzed, it was possible to 

validate five of the six categories of analysis: use and occupation; merchandise territory; 

production and consumption; dynamics; appropriation. Subsequently, the netnography 

generated analyzes on the density of tourists, the points of interest they visit, as well as the use 

of urban territory by residents. Thus, the category of analysis segregation and gentrification was 

also validated. The research allowed to identify that tourism urbanization materializes 

favouring the concentration of tourism within the urban territory. These characteristics are 

observed through the recognition of the urban morphology. In the same way, the physical 

repercussions of tourism urbanization can be seen in the spatial practices of residents and 

tourists. 

 

Keywords: Dialectical Historical Materialism. Urban Morphology. Spatial Practices. Tourism. 

Tourism Urbanization. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A TESE 

 

1.1 Construção da problemática de pesquisa  

 

Inicio esta tese apresentando as inquietações que me acompanharam desde a graduação 

em turismo, que se ampliaram durante o mestrado em desenvolvimento regional e me 

acompanham no doutorado em turismo e hotelaria. Ao longo dessa trajetória pude perceber 

entre disciplinas, eventos, pesquisas e publicações que o turismo é muito mais do que agências 

de viagens, transportes, meios de hospedagem, serviços de alimentação e atrativos turísticos. É, 

também e fundamentalmente, sobre territórios e pessoas.  

Retomo as viagens em família e o estranhamento ao chegar na praia a cada ano e 

encontrar uma paisagem gradativamente mais urbana. O que me levou a pensar qual a relação 

entre urbanização e o turismo? Um tema que me instiga.  

A atividade turística prescinde de modificações no território, entendidas como 

reapropriação do território, mas também turistificação (CRUZ, 2002), refuncionalização 

(NÓBREGA, 2005), ressignificação (MURTA, 2008) entre outros. Essas denominações 

representam a relação do turismo com o território, em que a nova organização socioespacial 

estabelecida pelo uso turístico do território se dá sobre uma organização socioespacial 

preexistente (CRUZ, 2002), por isso (re)apropriação.  

Nesta tese território faz referência ao conceito de território usado, contribuição de 

Milton Santos, e que permite a análise do espaço urbano. Para Santos (2012) território usado é 

o conjunto de objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado. É, portanto, o 

espaço geográfico, um conceito que se articula com as discussões sobre espaço urbano em 

Harvey e Lefebvre. 

Território usado é tanto o resultado do processo histórico quanto a base material e social 

das ações humanas (SANTOS et al., 2000). A análise do território usado é uma peça-chave para 

entender o presente, considerando que o processo territorial acontece ao longo do tempo e parte 

de uma forma precedente (RAFFESTIN, 1993). No conceito de território usado Milton Santos 

forneceu ferramentas para investigar o espaço geográfico envolvendo a dimensão processo, 

estrutura, forma e uso. À vista disso, inclui na análise do território elementos da renovação 

geográfica, da contradição dialética materialista, sem negar a materialidade do território, da 



9 
 

geografia clássica, tampouco enxergá-lo como um espaço isento de movimento, atemporal, 

acrítico (SANTOS, 2012). 

O turismo age desencadeando processos de reapropriação do território usado, 

produzindo novas configurações e imprimindo novas características. Isso acontece onde 

existem condições favoráveis à atividade turística, incluindo atrativos e infraestrutura para a 

demanda e oportunidades de investimentos aos gestores públicos e privados (CORIOLANO, 

2006).  

Mesmo que cada modalidade de turismo requeira especificidades, não fogem à 

necessidade de oferecer infraestrutura urbana básica e turística. Para isso, cresce o número de 

meios de hospedagem, segundas residências, serviços de alimentação, e os demais 

equipamentos turísticos.   

Apoiada por leituras, identifiquei que esse adensamento é caracterizado como 

urbanização turística, e se refere à construção de lugares voltados ao consumo da atividade 

turística. Em casos mais extremos poderiam surgir cidades inteiras destinadas ao consumo do 

lazer (MULLINS, 1991), como é o exemplo de Las Vegas, nos Estados Unidos.  

As primeiras pesquisas que inseriram a urbanização na agenda do turismo tiveram início 

ainda nos anos 1990. Mullins (1991) é considerado o primeiro a organizar um conceito para 

urbanização turística. Com base em pesquisa realizada na costa oeste australiana, a urbanização 

turística foi definida como expressão urbana pós-moderna, por representar cidades ou parte de 

cidades construídas para o consumo do turismo (MULLINS, 1991).  

Com base no conceito elaborado por Mullins (1991) os estudos de Silva (1997), Lopes 

Jr. (1997) e Luchiari (1998) buscaram relações entre os resultados de Mullins e os casos 

empíricos em destinos turísticos brasileiros localizados no litoral, e destacaram algumas 

especificidades do processo de urbanização turística no Brasil.  

 A perspectiva de análise da urbanização turística em destinos turísticos com outra 

vocação que não seja o turismo de sol e praia foi primeiramente abordada por Gladstone (1998). 

O autor analisou quatro cidades nos Estados Unidos reconhecidas por suas atrações construídas, 

Las Vegas, Atlantic City e Reno pelos cassinos e Orlando pelo parque temático Disney World. 

Gladstone (1998) concluiu que o conceito de Mullins (1991) não compreende esse tipo de 

destino. 

A urbanização turística compreende a produção de lugares especializados para a prática 

do turismo, não só, mas principalmente no espaço urbano. Implica em uma transformação desse 

espaço urbano impulsionada pela expansão da atividade turística.  
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Existem diferenças entre a organização das cidades para atender à produção industrial e 

para atender à atividade turística. Nesse ponto surge a necessidade de questionar: não seria essa 

uma cidade turística? Será que realmente existem cidades turísticas? Para Körössy, Cordeiro e 

Simões (2014) o conceito atual de cidade turística deve ser discutido e aprofundado, uma vez 

que nem toda cidade com turismo apresentará as mesmas características.  

Além disso, a atividade não acontece em todo o território de forma homogênea 

(ROSCOCHE, 2014). Para Silva (2004) o termo “cidade turística” designa municípios ou 

distritos municipais cuja economia é baseada no turismo. Contudo, existem lugares mais 

atrativos que outros, como ponderam Ashworth e Page (2011) nenhuma cidade é 

exclusivamente para uso do turismo.  

Com base no conceito de cidades turísticas, destinos como Paris, Rio de Janeiro ou Nova 

York não seriam considerados cidades turísticas, pois mesmo o turismo sendo uma atividade 

econômica representativa, não se pode dizer que suas economias são fundamentadas somente 

no turismo. Portanto, nem sempre é possível usar o rótulo "cidade turística" no mesmo sentido 

que "cidade industrial" (ASHWORTH; PAGE, 2011).  

O próprio conceito de cidade sugere que não se trata de um único uso, a cidade só pode 

ser concebida pela sobreposição de outras “cidades” (LEFEBVRE, 2001; ASHWORTH; 

PAGE, 2011). A ideia de um conceito de cidade turística pelo seu caráter não homogêneo se 

torna difícil de demarcar. Enquanto da perspectiva da urbanização turística, sem considerar a 

cidade turística, se trata de espaços urbanos especializados para o turismo onde, a princípio, 

convivem os diferentes usos da cidade.  

As cidades industriais eram concebidas para a produção, ao passo que para o turismo 

requerem uma forma de urbanização voltada para o consumo. Nessa lógica, o consumo tem 

mais visibilidade que a produção, o que não implica na perda de importância da produção, 

apenas o consumo tem mais influência sobre a organização do território (LUCHIARI, 2001a). 

Se, anteriormente, a produção capitalista proporcionou que as aglomerações urbanas 

surgissem em função da produção de bens manufaturados, hoje, o crescimento urbano se dá em 

virtude do consumo de serviços. Mascarenhas (2004) aponta que tradicionalmente as 

aglomerações urbanas surgiram e cresceram em torno da acumulação do excedente agrícola, do 

comércio, e mais tarde, da produção de bens manufaturados.  

No caso do turismo, são espaços dentro da cidade dedicados, quase exclusivamente, ao 

consumo, mais precisamente ao consumo de serviços de diversão, prazer, relaxamento e 

recreação, e não ao consumo de necessidades básicas como moradia, serviços de saúde, 

abastecimento alimentar, educação etc. (MULLINS, 1991; MASCARENHAS, 2004). Embora 
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a cidade também atenda a população permanente que demanda tais serviços públicos. Nesse 

ponto, a urbanização turística difere dos demais processos de urbanização por priorizar o 

consumo em relação a produção (LUCHIARI, 2001a). 

Para isso, o território usado é reapropriado e produzido pela atividade turística, o que 

implica em transformá-lo em mercadoria. Tal especificidade irá se verificar no uso do solo e na 

morfologia urbana. A forma urbana é resultado de um conjunto de diversos conteúdos histórico-

culturais materializados, sendo objeto de estudo da morfologia urbana. Um elemento capaz de 

oportunizar uma leitura do território (LEFEBVRE, 2001). 

Modificações no uso do solo e estrutura dos centros, tipos de construções podem 

determinar a morfologia de um destino turístico (MAKOWSKA-ISKIERKA, 2013). O 

aprovisionamento de infraestrutura turística pode ser identificado como uma expressão 

morfológica do processo de urbanização turística, a qual produz a implantação de fixos (CRUZ, 

2002). Novas características arquitetônicas são adotadas, elementos novos e antigos coexistem, 

construções ocupam terrenos, principalmente aqueles mais atrativos ao turismo (KÖRÖSSY; 

CORDEIRO; SIMÕES, 2014).  

Além dos aspectos físicos observados no território, trago também à lembrança que, além 

do avanço da urbanização ao longo da linha de praia, foi possível identificar a transformação 

nas características da economia local e dos moradores. Das atividades da pesca artesanal, com 

vizinhos pescadores e artesãs para atividades voltadas ao turismo e imóveis vagos para locação 

de temporada e segunda residência.  

E relaciono com Silveira e Rodrigues (2015) ao falarem das aglomerações urbanas que 

ocupadas pela atividade turística são fruto de intervenções pontuais geralmente com 

características distintas de seus arredores, configurando lugares de concentração turística. O 

turismo como atividade que abrange um conjunto de infraestrutura, não se distribui 

territorialmente de forma homogênea e uniforme, ao contrário, promove o adensamento em 

determinadas áreas de interesse (PEARCE, 2001).  

Sem esquecer o papel do mercado imobiliário e seus grupos de interesse que dominam 

o ramo junto aos serviços complementares. Grupos que atuam indiscriminadamente junto ao 

setor público (executivo e legislativo municipal) para interferir na legislação municipal e no 

planejamento urbano. O papel do Estado é vital nesse processo, embora, por vezes o poder 

estatal esteja aliado aos grandes interesses econômicos com estratégias que determinam a lógica 

do espaço urbano (LEFEBVRE, 2001). 

O que se destaca na problemática dessa tese é que nestas áreas se desenrolam as práticas 

espaciais, entendidas por Lefebvre (1991) como as práticas sociais projetadas no espaço urbano, 
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portanto, a ponte conceitual entre relações sociais e o território. Envolve a produção, a 

reprodução, as localizações particulares e os conjuntos espaciais característicos de cada 

formação social.  

Prática espacial representa o espaço socialmente vivido. Corrêa (2007) caracteriza como 

um conjunto de ações espacialmente localizadas que impactam o espaço urbano, todo ou 

parcialmente, em suas formas e interações. As práticas espaciais podem atender a propósitos 

distintos, sendo um exemplo a segregação urbana (SOUZA, 2013). 

Ao trazer esse conceito para a discussão entre urbanização e turismo temos dois grupos 

de agentes que têm suas ações no espaço urbano, turistas e residentes. Evidentemente esses que 

não são os únicos agentes sociais, afinal o espaço urbano é atravessado de distintos agentes e 

processos, conflitos e interesses.  

O escopo da discussão está nas condições de apropriação, interação e uso do espaço 

urbano do turismo pelos turistas e residentes. Condições essas que impõem a cada indivíduo ou 

grupo práticas espaciais particulares que estão relacionadas à produção capitalista do território 

para o turismo (mercadoria). Diferentes formas de uso, em diferentes formas de ocupação. 

Questões que compõem o tema objeto de investigação juntamente com o estudo de casos 

empíricos visando proporcionar a expansão das discussões e pesquisas sobre a urbanização 

turística.  

Com base nas discussões o problema de pesquisa mostra sua relevância teórica por 

abordar a urbanização turística no território a partir de uma perspectiva de análise que não isola 

o fenômeno. Mas, sim busca compreender as partes desde uma totalidade de determinantes que 

vão possibilitar analisar como as formas de um momento histórico podem perder seu uso 

original e passar a ter outro uso no território. Uma interpretação materialista da espacialidade 

sem cair nas totalizações reducionistas (LEFEBVRE, 1991). 

Além disso, inferir sobre as consequências socioespaciais derivadas desse fenômeno 

oportunizado pela atividade turística. Tal perspectiva é oportunizada pelo método interpretativo 

do materialismo histórico dialético (MHD), uma vez que se vale da perspectiva histórica para 

cercar o objeto de conhecimento por meio da compreensão de suas mediações e correlações, 

constituindo a riqueza, a novidade e propriedade da abordagem. O aporte da geografia ao 

materialismo histórico dialético trouxe a reaproximação da forma espacial ao processo social, 

a possibilidade de uma dialética socioespacial urbana (SOJA, 1993). 

Sob essa perspectiva, ao identificar que a urbanização turística é a face pós-moderna da 

formação urbana (MULLINS, 1991) é imperativo a realização de pesquisas sobre esse 

fenômeno, que tem sua origem e desenvolvimento no período atual da sociedade. É pertinente 
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ressaltar que, mesmo o turismo ocorrendo no espaço urbano pouco é elucidado sobre as 

possíveis relações e interações com o turismo (ASWORTH; PAGE, 2011; ROSCOCHE, 2014).  

Em geral, o tema é abordado apenas considerando o urbano como “plano de fundo”, o 

urbano como centro emissor e receptor do fluxo turístico. A cidade é produto, condição e 

reflexo da sociedade, e das suas ações, como é o turismo. Porém, frequentemente o território 

turístico é considerado um vazio de significado e destinado ao desenvolvimento de práticas do 

turismo (CARLOS, 2017). Além disso, o estudo do turismo no espaço urbano não estaria 

sustentado por uma base teórica extensa (PEARCE, 2001). O que denota tanto a importância 

de pesquisas que contribuam para essa base teórica como a realização de estudos atuais sobre 

o tema.  

Tanto os aprendizados, as inquietações como a discussão teórica levaram a construção 

do problema de pesquisa, desdobrado no questionamento: Como se caracterizam a morfologia 

urbana e as práticas espaciais de turistas e residentes associadas ao processo de urbanização 

turística? 

A busca pela compreensão do processo de urbanização turística se sustenta na 

necessidade de inferir por meio da reflexão crítica sobre o entendimento das questões urbanas 

influenciadas pela atividade turística no período atual. Este entendimento parte da necessidade 

de superar os pressupostos teóricos reducionistas que identificam no turismo impactos positivos 

e negativos. E passa a se debruçar na categoria espacial na discussão sobre as forças sociais que 

atuam na urbanização turística e repercutem no destino turístico.  

Repercussões que atingem não somente aqueles que integram diretamente a atividade 

turística, mas também os territórios reapropriados pelo turismo, e se estende aos aspectos 

socioespaciais dos outros usos do território. A produção e o consumo do território – destinado 

ao turismo ou não – não se excluem enquanto uso e apropriação. A incidência espacial do 

turismo coincide com outras práticas sociais contemporâneas, com outros usos e apropriações 

territoriais, além das preexistências territoriais de herança histórica (PAIVA; VARGAS, 2013). 

Mesmo ao considerar que o turismo não é uma atividade exclusiva nos centros urbanos, 

ele ainda é responsável por contribuir na configuração do espaço urbano. Dessa forma, como 

os processos que agem na formação do território, as atividades ligadas ao turismo podem gerar 

contradições (ROSCOCHE, 2014).  

 

 Pressupostos 
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A partir das considerações a respeito do assunto em estudo, foram formulados 

pressupostos, os quais constituem pontos centrais de referência das decisões tomadas sobre o 

delineamento metodológico e processo de pesquisa, inclusive quanto à seleção da literatura, 

fontes de informações e dados analisados. A opção pelo uso da denominação pressupostos ao 

invés de hipóteses se deu devido ao caráter qualitativo da problemática de pesquisa. O termo 

hipótese propõe uma relação entre variáveis passíveis de mensuração mais ou menos direta, 

enquanto os pressupostos apresentam proposições formuladas a partir dos constructos e que 

também permitem responder à questão de pesquisa (FLICK, 2009). 

 Consolidado o recorte e problemática central da tese, foi possível estabelecer algumas 

proposições a respeito dos resultados revelados com base no contexto socioespacial da 

urbanização turística  

 

Pressuposto 1. A urbanização turística enquanto processo de apropriação do território 

promove transformações observadas no reconhecimento da morfologia urbana. 

 Cada tipo específico de urbanização possui características diferentes, o que infere entre 

outras questões, também na morfologia (MAKOWSKA-ISKIERKA, 2013). A partir da 

influência de uma nova atividade econômica, o território é reorganizado para dar suporte à 

inserção de novos elementos próprios dessa atividade.  

O processo de urbanização turística nas cidades possibilitou que o turismo tenha 

alcançado um caráter estrutural, que se manifesta tanto em seus componentes formais como nas 

funções urbanas (PALOMEQUE, 2015). E, consequentemente, os processos de gestão da 

cidade, dado que o turismo afeta e faz parte das relações e realidades social, econômica, política 

e espacial. As novas necessidades geradas pela atividade turística criam uma nova racionalidade 

no uso e ocupação do território (KÖRÖSSY; CORDEIRO; SIMÕES, 2014). 

Um processo que age modificando o consumo e substituindo aspectos característicos 

locais com “ambientes Disney” (JUDD, 2003, p.52), isto é, transforma a cidade em um parque 

temático para o turista. Tal especificidade irá se verificar na cobertura, uso e ocupação do solo 

e se materializar na morfologia urbana (MASCARENHAS, 2004). 

Portanto, os processos de produção e consumo turísticos e de construção do turismo 

mudam de escala e desenham um novo contexto. A projeção espacial do turismo tem alcançado 

uma nova dimensão física e de uso (PEARCE, 1998). As transformações urbanas promovidas 

pelo turismo podem adquirir diferentes formas de acordo com o local em que acontece 

(FREYTAG; BAUDER, 2018).  
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A urbanização turística é um processo de mudança visual do ambiente construído, de 

suas funções (uso) e que materializa objetos. Também é um processo de difícil identificação 

das mudanças de uso da infraestrutura e configuração espacial. 

  

Pressuposto 2. A urbanização turística apresenta um processo de apropriação favorecendo 

uma concentração turística dentro do espaço urbano. 

 A reorganização socioespacial imprimida pela urbanização turística responde a uma 

demanda específica de grupos sociais (LUCHIARI, 2001a). A urbanização turística é a 

formação de territórios turísticos dentro dos limites do espaço urbano, como “redutos espaciais 

de consumo hedonista” (MULLINS, 1991). O turismo é responsável por materializar no 

território bolhas de consumo turístico (JUDD, 1999; URRY, 2001; BAILEY, 2008). Para isso, 

Judd (1999) salienta que são criadas ilhas de riqueza marcadamente diferenciada e segregada 

da paisagem urbana no entorno. 

Não se trata somente da construção de cidades inteiras conduzida pela urbanização 

turística, majoritariamente, são observadas situações em que partes de cidades se especializam 

para atender às demandas turísticas (MULLINS, 1991). Operam envolvendo os turistas em um 

ambiente que inunda os sentidos com signos e símbolos de consumo (JUDD, 2003).  

O desenvolvimento do turismo depende mais da concentração do que da dispersão, da 

combinação de funções do que segregação, e de ambientes multifuncionais do que 

monofuncionais (Pearce, 1998). Com isso, é construída uma experiência urbana medida e 

controlada que elimina as características da vida cotidiana. Como observa Lefebvre (1991) o 

espaço urbano produzido pelo turismo é cuidadosamente planejado centralizado, organizado, 

hierarquizado e programado para o consumo. 

A localização do turismo na cidade, sua distribuição por bairros e ruas, seus padrões 

espaciais e funcionais permitem constatar a existência de zonas turísticas e zonas não turísticas 

e de maior ou menor grau de concentração do turismo (PALOMEQUE, 2015). 

Para as análises sobre a distribuição espacial do turismo é preciso considerar 

principalmente os meios de hospedagem e, em seguida atrativos e serviços de apoio. Os padrões 

de distribuição que mais ocorrem são os agrupamentos (clustering) e distribuição linear em 

algumas partes da cidade (PEARCE, 1998).  

 

Pressuposto 3. O processo de urbanização turística repercute na configuração do território 

modificando sua morfologia urbana e nas práticas espaciais de residentes e turistas.  



16 
 

Como um processo de apropriação do território, a atividade turística pode contribuir 

para a geração de contradições e conflitos, presentes também nas relações protagonizadas por 

turistas e residentes (ROSCOCHE, 2014). Exemplificado pelo contraste entre tipos de 

habitação extremamente precários e de consumo supérfluos em zonas turísticas 

(MASCARENHAS, 2004).  

O turismo altera além da morfologia, o conteúdo social dos lugares apropriados pela 

atividade. De tal forma que a atividade promove e constitui uma certa territorialidade particular 

no espaço urbano, e que por vezes é conflitante com as territorialidades dos demais agentes e 

setores econômicos. O urbano só pode ser confiado a uma estratégia que ponha em primeiro 

plano a problemática do urbano, a intensificação da vida urbana, a realização efetiva da 

sociedade urbana, isto é, de sua base morfológica, material, prático-sensível (LEFEBVRE, 

2001). Logo, considerando que nas práticas espaciais estão envolvidos grupos sociais que 

consomem e vivem diferentes porções do espaço urbano.  

A urbanização turística é marcada pela presença da contradição, podendo assumir 

formas como os enclaves (LUCHIARI, 2000), a gentrificação (MENDES, 2017), a 

suburbanização (MULLINS, 1991) e os distritos turísticos (PEARCE, 1998). Além de induzir 

a reprodução de desigualdades, sejam elas em relação ao acesso aos serviços e infraestrutura 

urbana, ao seletivo acesso ao lazer, como entre outras tantas situações.  

 

Os pressupostos lançam luz sobre a observação de que a urbanização se materializa 

modificando o território com características de cobertura, uso e ocupação do solo que 

apresentam formas específicas passíveis de compreensão se analisadas dentro de seu contexto. 

O processo de urbanização turística pode ser identificado pela criação de centralidades que 

atendem ao consumo turístico, priorizando as necessidades dos turistas frente às necessidades 

dos moradores. Essa dinâmica favorece o afastamento entre residentes e turistas rompendo com 

aquilo que é a essência da cidade, o encontro. 

 

1.2  Objetivos 

Objetivo geral 

Analisar a morfologia urbana e as práticas espaciais de turistas e residentes associadas 

ao processo de urbanização turística. 
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Objetivos específicos 

• Articular as perspectivas da pesquisa sobre a cidade e a urbanização turística apoiada 

na abordagem epistemológica do materialismo histórico dialético; 

• Identificar e compreender os processos de apropriação do espaço urbano pela 

urbanização turística nos estudos de caso de Gramado e Canela, RS e São Joaquim e 

Urubici, SC; 

• Compreender a prática espacial de turistas e residentes nos territórios da urbanização 

turística nos destinos turísticos Gramado e Canela, RS e São Joaquim e Urubici, SC. 

 

1.3 Justificativa 

 

Apoiada na pesquisa exploratória nas publicações existentes foi confirmada a lacuna 

teórica que assenta essa tese. O levantamento bibliográfico buscou nas bases de dados (EBSCO; 

Periódicos CAPES; Scielo; Science Direct; SEER – UNIVALI; Web of Science) estudos 

publicados sobre a temática da urbanização turística, e posteriormente, a combinação com a 

temática da morfologia urbana e com o sensoriamento remoto. 

A pesquisa indica que os últimos anos (a partir de 2013) concentram as publicações 

sobre urbanização turística. A busca priorizou pelo termo “urbanização turística” considerando 

seu conteúdo teórico enquanto conceito. Ainda que existam outros termos que se aproximem 

da urbanização turística. Com isso, as afirmações sobre a literatura produzida sobre o tema 

dizem respeito a pesquisas que incorporam o conceito de urbanização turística, mas não nega 

que existam produções que tangenciam o tema presentes na literatura francesa e italiana. 

Dentro do tema da urbanização turística as publicações sobre morfologia urbana ou 

sobre o uso do sensoriamento remoto acompanham a tendência de crescimento nos últimos oito 

anos, mas de forma ainda não consolidada (Figura 1). Com isso, foi possível perceber lacunas 

no conhecimento produzido até então. 
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Figura 1: Distribuição anual dos temas de interesse 

 
Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A busca pela literatura existente sobre urbanização turística e morfologia urbana 

apresentou um número ainda inexpressivo de estudos publicados. A morfologia urbana 

contribui para compreensão da organização de atividades econômicas no território, entre elas o 

turismo (SOTO; CLAVÉ, 2017). Assim como, da perspectiva da urbanização turística a 

morfologia permite reconhecer os efeitos do processo nos destinos turísticos (MAKOWSKA-

ISKIERKA, 2013). 

Outras publicações que abordam a morfologia urbana foram encontradas, mas em 

pesquisas que não se apropriam do conceito de urbanização turística. Contudo, são estudos que 

tratam da morfologia do território turístico e suas repercussões (GOSPODINI, 2001; 

ANDRIOTIS, 2006; GKOLTSIOU; TERKENLI, 2008; XIE; GU, 2011; 2015; XIE, 

CHANDRA; GU, 2013; VERGARA-CONSTELA; CASELLAS, 2016; MEDINA, 2017; 

SERRA, 2017; CRESPI-VALBONA; MASCARILLA-MIRÓ, 2018). Essas publicações 

fornecem importantes contribuições para o tema e desenvolvimento da pesquisa no que se refere 

a fundamentação teórica e metodológica.  
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Além das repercussões físicas do turismo no território, cabe analisar como são as 

práticas espaciais dentro desse contexto. Nas publicações sobre urbanização turística as práticas 

espaciais são abordadas tanto como resultado do processo, apoiado em uma relação de causa e 

efeito (SANTOS, 2011; MESQUITA; XAVIER, 2013; GONZÁLES-PEREZ; REMOND-

ROA; RULLAN-SALAMANCA; VIVES-MIRÓ, 2016; ABREU; COSTA, 2017), como 

perspectiva de análise (ROSCOCHE, 2014; LOMELÍ, 2015; COCOLA-GANT, 2018). 

O que sugere uma lacuna de análise desse fenômeno e sua repercussão no território 

turístico que supere a relação de causa e efeito. Uma análise que compreenda a urbanização 

turística como um fenômeno que ocorre imprimindo marcas no território e tem repercussões 

socioespaciais, e não somente como causa de impactos negativos. Ao propor essa análise pelo 

viés do materialismo histórico dialético, pressupõe que esse processo é permeado pela dialética 

em que ambos estão em constante produção e reprodução.  

Outra lacuna identificada no conhecimento produzido sobre urbanização turística se 

refere ao objeto de estudo. Nas pesquisas realizadas nos últimos anos (2004-2019) predomina 

a opção por objetos de estudo localizados em áreas costeiras. Embora tenham sido os destinos 

turísticos de litoral que suscitaram o desejo de compreender a urbanização turística, o fenômeno 

não se restringe a eles. Uma escolha justificável considerando que as áreas de litoral de modo 

geral correspondem às porções mais intensamente ocupadas do espaço geográfico, com 

destaque para o Brasil. Por outro lado, restringe a compreensão sobre a urbanização turística 

em outros tipos de destinos turísticos. Entre os principais estudos desenvolvidos apenas onze 

fogem a esse universo (Quadro 1). 
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Quadro 1: A localização dos estudos sobre urbanização turística 

Data da 

publicação 
Autores Local de estudo Localização 

2004 Costa e Fonseca Natal, Rio Grande do Norte – Brasil  Litoral 

2004 Mascarenhas Rio de Janeiro Não litoral 

2004 Moraes Tijucas, Santa Catarina – Brasil  Litoral 

2007 Çevirgen e Kesgin Alanya – Turquia  Litoral 

2009 Panizza, Rocha e Dantas 
Ubatuba, São Paulo e Tibau do Sul, Rio 

Grande do Norte – Brasil  
Litoral 

2010 Aires e Fortes 
Ponta Negra (Natal), Rio Grande do 

Norte – Brasil  
Litoral 

2011 Santos Praia do Forte, Bahia – Brasil  Litoral 

2013 César e Vianna 
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul – 

Brasil  
Não litoral 

2013 César Gramado, Rio Grande do Sul – Brasil  Não litoral 

2013 Paiva e Vargas Fortaleza, Ceará – Brasil Litoral 

2013 Mesquita e Xavier 
Porto de Galinhas (Ipojuca), 

Pernambuco – Brasil  
Litoral 

2013 Makowska-Iskeirka Lodz – Polônia Não litoral 

2013 Yang, Xie, Xi, Ge, Li e Kong Sanpo Town – China  Litoral 

2014 Martins Algarve – Portugal  Litoral 

2014 Körossy, Cordeiro e Simões Portimão – Portugal Litoral 

2014 Varajão e Diniz 
Lavras Novas (Ouro Preto), Minas 

Gerais – Brasil  
Não litoral 

2014 Souza Salinópolis, Pará – Brasil  Litoral 

2015 Lomelí 
Playa del Carmen, Quintana Roo – 

México  
Litoral 

2015 Silveira e Rodrigues Florianópolis, Santa Catarina – Brasil Litoral 

2016 
Gonzáles-Perez, Remond-Roa, 

Rullan-Salamanca e Vives-Miró 

Varadero – Cuba e Bávaro-Punta Cana 

– República Dominicana 
Litoral 

2016 Oliveira e Carvalho Vila de Igatu, Andaraí/Bahia – Brasil  Não litoral 

2017 Abreu e Costa Natal, Rio Grande do Norte – Brasil  Litoral 

2017 Diógenes e Paiva Fortaleza, Ceará – Brasil  Litoral 

2017 Tao, Liu, Yu e Du Fujian – China  Litoral 

2017 Abreu e Costa Natal, Rio Grande do Norte – Brasil  Litoral 

2017 Soto e Clavé Catalunha, Espanha Litoral 

2017 Clavé e Wilson Catalunha, Espanha Litoral 

2018 
Hui Tao, Zhihui Huang e Feixiao 

Ran 
Província Hubei – China Não litoral 

2018 Yue e Jianchao Huangshui Town – China Não litoral 

2018 Lupu, Xie e Muntel Iaşi – Romênia Não litoral 

2018 Fonseca, Oliveira e Sonaglio 
Parnamirim, Rio Grande do Norte – 

Brasil  
Litoral 

2018 Pu e Bai 
Províncias Guizhou, Sichuan, e 

Guangxi – China 

Litoral e Não 

Litoral 

2018 Brooks Jamaica Não litoral 

2019 Arruda e Tricárico 
Balneário Camboriú, Santa Catarina – 

Brasil  
Litoral 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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O levantamento dos objetos de estudo das publicações sobre urbanização turística 

indicou a carência de pesquisas em outros tipos de destinos turísticos que não do segmento sol 

e praia. A diversificação do objeto de estudo para locais fora da zona litorânea visa a 

contribuição teórica para o estado do conhecimento sobre urbanização turística. Além disso, foi 

priorizado o critério da proximidade geográfica e logística para viabilizar a pesquisa de campo.  

Gramado (RS) sempre foi um destino turístico intrigante em termos de gosto pessoal e 

posteriormente, com a formação em turismo, despertou reflexões quanto a forma de gestão e a 

relação dos moradores com o turismo na cidade. Ainda, as características do entorno de 

Gramado compelem a estudar em conjunto o município limítrofe Canela que se engendram em 

uma aglomeração urbana não metropolitana.  

A publicação de César (2013) recebe destaque por ser a única pesquisa a apresentar 

algum dos casos em análise, Gramado, Rio Grande do Sul. O artigo contribui para pesquisa por 

apresentar uma reflexão teórica sobre o destino turístico e fazer uma aproximação sobre 

apropriação espacial do turismo em Gramado.  

Na busca de estudos de caso que apresentassem alguma convergência, ao mesmo tempo 

que disparidades foi delimitado o recorte dos dois municípios na Serra Gaúcha (Gramado e 

Canela), e dois municípios na Serra Catarinense, São Joaquim e Urubici. São quatro municípios 

que compartilham características conferindo uma unidade, ao mesmo tempo, estão em 

momentos diferentes de desenvolvimento do turismo. As semelhanças dos casos partem das 

características físicas, ambos estão localizados em regiões serranas de clima frio e tiveram 

processos de ocupação recebendo fluxos de imigrantes e formação com base no extrativismo 

madeireiro, na agricultura e pecuária. Embora em Gramado e Canela tenha predominado a 

pequena propriedade e em São Joaquim e Urubici, os grandes latifúndios.  

Em relação ao turismo, dois casos foram considerados destinos turísticos indutores do 

desenvolvimento regional do turismo pelo Ministério do Turismo (2008), Gramado e São 

Joaquim. Contudo, em Gramado e Canela o turismo é uma atividade econômica protagonista, 

enquanto em São Joaquim e Urubici a agropecuária, mas com destaque para o crescimento do 

turismo como atividade econômica. 

A relação entre urbanização turística, morfologia urbana e a prática espacial no território 

pesquisada por uma proposta de desenho metodológico ainda pouco dominada no turismo 

contribui para aprimorar a pesquisa do turismo como fenômeno urbano, o que configura uma 

terceira lacuna identificada. A utilização de imagens de satélite, uso de netnografia e 

configuração de um Sistema Informação Geográfica proporciona o entendimento do território, 
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das características morfológicas urbanas e as expressões de apropriação do turismo resultando 

em uma contribuição tanto como instrumento de coleta como de análise de dados.  

Com imagens multitemporais ficam visíveis os processos urbanos. O uso do 

sensoriamento remoto, aliado a métodos de levantamento de campo, garante um volume de 

dados robusto para a análise do processo de formação urbana. Os dados de sensoriamento 

remoto são usados para informações sobre a cobertura, uso e ocupação do solo, ilustram as 

atividades espacialmente localizadas e diferentes aspectos da expansão urbana. A inserção 

ordenada desses dados no Sistema de Informações Geográficas (SIG) ajuda a subsidiar o 

planejamento e monitoramento urbano (SHUKLA; JAIN, 2019). 

A forma urbana tem um comportamento dinâmico e compreendê-la em distintos 

momentos históricos é útil ao planejamento e gestão urbana. (LEÃO, 2012). Neste caso, é viável 

avaliar a relação entre a forma urbana e questões existentes no território. Isso facilita a 

elaboração de estratégias de planejamento e gestão do espaço urbano como um todo e ainda 

pode contribuir para soluções de questões específicas da atividade turística. Uma série histórica 

além de conter informações sobre as materializações do passado e as condições atuais, pode 

também fazer projeções do comportamento do espaço urbano. 

 A produção científica atual relacionada ao estudo da urbanização turística mostra o 

quanto o desenvolvimento de pesquisas tem focado em processos de coleta e análise de dados 

semelhantes, prevalecendo o uso de fontes bibliográficas e documentais somado a entrevistas 

(ÇEVIRGEN; KESGIN, 2007; AIRES; FORTES, 2010; ARAÚJO; PEREIRA, 2011; 

ARAÚJO; VARGAS, 2013; CÉSAR E VIANNA, 2013; KÖRÖSSY; CORDEIRO; SIMÕES, 

2014; SILVEIRA; RODRIGUES, 2015; DEDEKORKUT-HOWES; BOSMAN, 2015; 

NEPAL, 2017).  

Por um lado, as publicações existentes sugerem a viabilidade e validade de estudos nesse 

desenho metodológico. Em segunda análise, motiva a proposição de novas pesquisas que 

agregam informações de diferentes fontes de dados por meio de outras metodologias, como por 

exemplo o uso de geotecnologias que proporcionam cruzamentos de variáveis e correlações 

ainda não estudados.  

A utilização de técnicas inovadoras pode proporcionar subsídios para uma melhor 

análise do fenômeno (PEARCE, 2001). Yang, Xie, Xi, Ge, Li e Kong (2013) combinaram os 

princípios da CA (cellular automata) e a tecnologia SIG, para estabelecer um modelo de 

expansão urbana do tipo turística e que simula o crescimento urbano. Gkoltsiou e Terkenli 

(2008) analisaram a distribuição espacial de elementos turísticos em uma paisagem costeira 

com o auxílio das técnicas de Sensoriamento Remoto e SIG. E Shukla e Jain (2019) realizaram 
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a análise crítica das características morfológicas espaço-temporais da paisagem urbana usando 

uma série temporal de imagens de satélite.  

As imagens de sensoriamento remoto por satélite têm alcançado resoluções de alta 

qualidade de objetos como o tecido urbano. Os dados fornecidos pelas imagens de satélites, as 

ferramentas de análise disponíveis pelo sensoriamento remoto aliado com a coleta de dados 

qualitativos – pela observação não participante – são uma combinação de metodologia ainda 

pouco aplicada ao turismo, apesar de já consolidada em áreas como planejamento urbano e 

regional, geografia e arquitetura e urbanismo (ALMEIDA, 2010).  

Quanto ao uso da netnografia como fonte de dados para compreensão do processo de 

urbanização turística, nenhum estudo foi encontrado. O que indica uma possibilidade não 

explorada que se apresenta como inovação metodológica na pesquisa da urbanização turística. 

O uso de dados gerados pelo usuário das redes sociais se mostra uma alternativa válida pelo 

grande volume dados disponíveis, bem como a veracidade desse tipo de dado. Por sua 

característica espontânea, o conteúdo gerado pelo usuário viabiliza pesquisas sem a necessidade 

de contato físico e coletadas instantaneamente. 

A tese oferece uma nova abordagem quanto à metodologia de análise das questões 

urbanas, práticas espaciais e a transformação do espaço urbano postas pela urbanização 

turística. O tema pesquisado investiga o fenômeno da urbanização turística reunindo questões 

da geografia, turismo e urbanismo, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento nos 

três campos simultaneamente. 

A originalidade desta pesquisa está na delimitação do tema (destinos turísticos de serra), 

nos procedimentos metodológicos (uso de geotecnologias, aqui inclui-se a netnografia) e na 

relação estabelecida entre constructos (urbanização turística, morfologia urbana, práticas 

espaciais à luz do materialismo histórico dialético). 

 

1.4 Organização geral da tese 

 

Para organização desta tese foi adotado o modelo não tradicional frente à reconhecida 

estrutura de uma tese de doutorado. A opção pelo modelo de tese em artigos é influenciada pelo 

atendimento da determinação sobre a produção discente que exige a submissão de pelo menos 

um artigo científico e a aprovação ou publicação de pelo menos um artigo científico em revista 

científica especializada para obtenção do título de Doutora pelo Programa de Pós-Graduação 

em Turismo e Hotelaria – UNIVALI. 
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O conteúdo resultado da pesquisa desenvolvida durante o período de doutorado foi 

organizado como três manuscritos atendendo as normas da redação científica. Dessa forma, os 

capítulos se apresentam como produtos de publicação, com introdução, fundamentação teórica, 

metodologia, resultados e discussão, considerações finais, referências bibliográficas, bem como 

elementos pós-textuais quando necessário. Embora cada manuscrito seja relativamente 

independente, a sequência em que foram elaborados e apresentados são partes que compõem a 

interconexão da pesquisa realizada.  

Essa tese foi dividida em seis capítulos. Além desta introdução, o segundo capítulo 

apresenta os caminhos seguidos pelo delineamento metodológico, no qual estão descritos os 

tipos de pesquisa quanto aos objetivos, natureza dos dados, procedimentos e abordagem, fontes 

a serem investigadas, objetos, sujeitos de pesquisa, população e amostra, além das técnicas e 

instrumentos de pesquisa e de análise de dados.  

O terceiro capítulo intitulado “O materialismo histórico dialético como base 

epistemológica para a pesquisa sobre cidade e urbanização turística” publicado na Revista 

Estudios y Perspectivas en Turismo em 2019, apresenta as contribuições da abordagem do 

materialismo histórico dialético para a compreensão do processo de urbanização turística. 

Como resultado, o capítulo apresenta uma discussão que traduz seis categorias de análise da 

urbanização turística na perspectiva materialista histórico dialética. 

O capítulo quatro “Repercussões da urbanização turística no território urbano” faz uma 

abordagem das materialidades do território, fundamenta as transformações urbanas em função 

dos modos de produção e consumo e discute a apropriação do território pelo turismo e sua 

relação com a forma urbana. A partir dessa problematização foi identificado e compreendido 

os processos de apropriação do território pela urbanização turística em Canela e Gramado, Rio 

Grande do Sul; São Joaquim e Urubici, em Santa Catarina pela leitura da cobertura, uso e 

ocupação do solo e da morfologia urbana. Os resultados foram correlacionados com as 

categorias de análise da urbanização turística na perspectiva materialista histórico dialética. 

No quinto capítulo que recebe o título de “Urbanização turística e práticas espaciais de 

residentes e turistas” o objetivo foi compreender a prática espacial de turistas e residentes nos 

territórios da urbanização turística nos múltiplos casos em estudo.  

Por último, o sexto capítulo agrega os principais resultados a partir da realização da 

pesquisa indicando as contribuições sociais, práticas e teórico-metodológicas alcançadas pela 

tese.  
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Classificação quanto à tipologia de pesquisa 

Ao analisar os objetivos desta tese, a tipologia identificada como mais adequada é a 

pesquisa de nível explicativa porque abordará a explicação do fenômeno da urbanização 

turística identificando a morfologia urbana do território turístico e as práticas espaciais de 

turistas e residentes. Busca aprofundar o conhecimento deste fenômeno na realidade, com base 

nos casos dos destinos turísticos escolhidos. A pesquisa explicativa vai além da descrição para 

tentar esclarecer os padrões e tendências observados (VEAL, 2011) 

A identificação com a pesquisa explicativa, se refere a compreensão de como se 

configura a morfologia urbana da urbanização turística e como turistas e residentes se 

relacionam com esse contexto. No entanto, é dispensado o estabelecimento de uma relação de 

causalidade associada à pesquisa do tipo explicativa, justamente pela busca de analisar a 

urbanização turística transcendendo esse tipo de relação.  

De acordo com Veal (2011) as pesquisas explicativas requerem pesquisas descritivas 

como base para suas explicações. Em função disso, a classificação dessa pesquisa também 

envolve o tipo pesquisa descritiva. A finalidade dessa tipologia de pesquisa está relacionada à 

obtenção de informações e descrição das características do fenômeno em estudo. Apesar de não 

prever a explicação dos fenômenos que descreve é responsável por subsidiar as análises do 

fenômeno e suas relações.  

Nesta pesquisa da urbanização turística, a combinação da pesquisa descritiva com a 

explicativa é apropriada por primeiramente permitir conhecer os fatores socioespaciais 

presentes no fenômeno de forma que este não seja isolado de seu contexto. E, depois, porque 

embasa a compreensão de como essas forças que integram a urbanização turística, direta e 

indiretamente, imprimem suas marcas na morfologia urbana.  

Esta pesquisa é caracterizada como qualitativa quanto aos objetivos porque busca a 

análise do fenômeno da urbanização turística e a morfologia do território usado no âmbito social 

e espacial. Desta maneira, procura o entendimento da urbanização turística contemplando sua 

dinâmica e suas contradições e a compreensão de conflitos socioespaciais. A abordagem 

qualitativa é relevante nesse contexto por destacar as relações sociais considerando a 

pluralização das esferas da sociedade (FLICK, 2009). Ao viabilizar a abordagem dos contextos 

sociais a serem estudados, a perspectiva qualitativa apresenta como objetivo desenvolver 
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teorias empiricamente fundamentadas, diante disso tem seus critérios embasados no material 

empírico (FLICK, 2009). 

Além disso, essa pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo no que se refere às 

técnicas de coletas de dados e natureza dos dados. A adoção da combinação de técnicas e 

instrumentos, aliando observação não participante, netnografia e a utilização de geotecnologias 

com o sensoriamento remoto por satélite e o Sistema de Informações Geográficas, constitui um 

conjunto de dados qualitativos e quantitativos. O primeiro (qualitativo), em razão da informação 

visual gerar classes de ocupação. E o segundo (quantitativo), em virtude da série histórica de 

evolução de cada classe acerca da cobertura, uso e ocupação do solo, extensão e área dos objetos 

de estudo, distância entre pontos para citar alguns exemplos.  

A informação derivada dos dados de sensores remotos é geralmente apresentada como 

uma imagem realçada, ortofotomapas, mapas temáticos, arquivos espaciais em bancos de 

dados, estatísticas ou gráficos. Os produtos de saída finais, frequentemente, requerem 

conhecimentos da ciência sistemática sob investigação, no caso de um estudo urbano, requer 

fundamentação teórica sobre a urbanização turística. O entendimento da relação das tecnologias 

e informações auxiliares podem gerar produtos de saída que comuniquem efetivamente os 

resultados da pesquisa (JENSEN, 2009). 

A integração das técnicas que compõem as geotecnologias é fundamental, destacando a 

relação entre o sensoriamento remoto e o SIG. Como coloca Leite (2011), o primeiro como 

fonte de dados é fundamental para compreensão do território, e em contrapartida, o SIG utiliza 

os dados fornecidos pelo sensoriamento remoto, podendo cruzá-los com dados de outras fontes, 

para gerar informações diversas da área de estudo.  

O caráter qualitativo e quantitativo está associado aos diferentes tipos de dados que 

permitem a mensuração do fenômeno e não ao tratamento estatístico comum às pesquisas de 

abordagem quantitativa. Esta é, portanto, uma pesquisa que se baseia em dados numéricos, mas 

não faz uso de testes estatísticos (VEAL, 2011). As variadas fontes de informação contribuem 

para explorar o fenômeno sob diferentes aspectos, o que por sua vez, requer a utilização de 

técnicas diferentes de coleta de dados (YIN, 2001). O que caracteriza essa pesquisa como de 

abordagem qualitativa e quantitativa. Recorrer a dados qualitativos, de caráter mais subjetivo, 

e a dados quantitativos, de caráter objetivo, possibilita o enriquecimento das análises sobre 

fenômeno em questão.  

2.2 Delineamento quanto à coleta de dados  
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A opção pelas estratégias que direcionaram a coleta de dados se deu em consequência 

do caráter complexo do fenômeno da urbanização turística, por estabelecer relação tanto em 

aspectos morfológicos (tangíveis) como aspectos sociais (intangíveis) o que implica em 

associar mais de um procedimento para coleta de dados existentes.  

Para estabelecer um estudo aprofundado foi escolhido o método do estudo de casos 

múltiplos. Com base em Yin (2001) a escolha entre projetos de casos únicos ou múltiplos atende 

a mesma estrutura metodológica. O estudo de casos múltiplos visa fornecer resultados 

semelhantes como contrastantes em relação às proposições teóricas (YIN, 2001).  

O objetivo geral da pesquisa identifica a unidade de análise fundamental à definição do 

caso em estudo. Foram delimitadas três unidades de análise: urbanização turística, morfologia 

urbana e prática espacial. A opção por estudo de casos múltiplos visa coletar e reunir 

informações relevantes a partir das unidades de análise em quatro objetos de estudo (Gramado 

e Canela, RS e São Joaquim e Urubici, SC) para responder à questão de pesquisa proposta.  

Os dados para alcançar os objetivos propostos têm origem em fontes secundárias, 

originados das pesquisas bibliográfica, documental e netnografia. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada desde a etapa inicial do processo de pesquisa com a busca em materiais publicados 

como livros, artigos científicos, dissertações e teses. A pesquisa bibliográfica viabiliza a 

cobertura ampla de informações sobre o fenômeno, inclusive no que se refere a dados históricos 

fundamentais para contextualizar e estabelecer relações (GIL, 2008). Com essa pesquisa é 

organizada a base teórica que irá contribuir em todas as fases da pesquisa e principalmente na 

análise de dados. 

A pesquisa documental contribuiu com informações sobre os objetos de estudo para 

contextualizar o fenômeno. Os documentos pesquisados apresentam dados fornecidos por 

órgãos oficiais. A pesquisa documental cobre uma variedade de fontes com a capacidade de 

situar informações atuais em um contexto histórico, permitem interpretações, relações e 

comparações (MAY, 2004). Para esta pesquisa foram buscados dados junto ao Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, à Fundação de Economia e Estatística – FEE, à 

Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais – IEDE/RS, à Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, ao Ministério do Turismo, aos órgãos públicos 

estaduais e municipais, entre outros. 

A utilização de imagens de satélite como instrumento de pesquisa forneceu dados sobre 

a evolução histórica da cobertura, uso e ocupação do solo, e urbanização caracterizada como 

uma fonte primária de dados. Para isso foi consultado o banco de dados de imagens satelitais 

da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço – NASA. As imagens obtidas são 
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originadas dos satélites da família Landsat que colocados no nível orbital para a obtenção de 

imagens da superfície do planeta fornecem uma série histórica de dados. Luchiari (2001b) 

afirma que os sensores a bordo destes satélites, além de permitirem a representação do terreno 

em uma determinada época, possibilitam o acompanhamento da dinâmica de um fenômeno em 

intervalos anuais, ou intervalos maiores e menores. 

Em mais de 40 anos, a série de satélites Landsat oferece o mais longo registro temporal 

de observações de superfície baseadas no espaço. Landsat-1 foi lançado em 1972 e foi seguido 

por uma série consecutiva de sobrepostos, satélites do Landsat (Landsat 2, 3, 4, 5, 7 e 8) que 

forneceram uma cobertura quase global. As aplicações dos dados obtidos pelos satélites Landsat 

envolvem descoberta científica, gerenciamento e monitoramento de recursos naturais, 

qualidade ambiental, saúde pública e bem-estar humano e segurança nacional (GREEN; 

PLASKER; NELSON; LAUER, 2007). 

Após a obtenção das imagens gratuitas disponíveis para o recorte temporal, com a 

primeira para o ano de 1996 e a segunda para 2018, dos quatro casos de estudo, foram 

delimitadas áreas de interesse. Na continuação, foi realizada a interpretação visual das imagens 

classificando áreas ou polígonos de acordo com classes pré-determinadas. Essa etapa produziu 

uma sequência temporal do comportamento físico do território, com informações quantitativas 

da evolução de cada classe no que se refere a tamanho da área e disposição.  

A escolha dos anos de 1996 e 2018 foi baseada primeiramente no critério qualidade e 

disponibilidade de imagens, em que 1996 é a imagem mais antiga com melhor qualidade e 2018 

a imagem mais recente disponível no período de desenvolvimento da tese. Os dois anos foram 

identificados como suficientes para análise após o teste com imagens de anos intermediários 

que não resultaram em dados expressivos. Dessa forma, os dois anos atenderam as necessidades 

para caracterização da sequência temporal da urbanização turística. 

É necessário destacar que o sensoriamento remoto de fenômenos urbanos requer outras 

fontes de dados para inferir interpretações. Dessa forma, os produtos das imagens em conjunto 

com a observação in loco e dados de fontes secundárias permitiram tecer análises e estabelecer 

discussões, nessa pesquisa, sobre o fenômeno da urbanização turística.  

Aliado a isso, está a observação que oportuniza a descoberta de como algo efetivamente, 

funciona ou ocorre. É um instrumento de coleta de dados metodologicamente sistematizado e 

aplicado na pesquisa. Das classificações dos procedimentos observacionais foi escolhida a 

observação não participante sistemática. Na modalidade não participante não há intervenções 

no campo. Sistemática ou estruturada é o tipo de observação em que ocorre a aplicação de um 

esquema de observação, mais ou menos, padronizado (FLICK, 2009). 
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O plano para organização e registro das informações foi elaborado para atender às 

categorias de análise da urbanização turística: uso e ocupação do solo, território mercadoria, 

produção e consumo, segregação e gentrificação, dinamicidade, apropriação (MINASI et al., 

2019). As informações acumuladas por meio da observação contribuíram para a interpretação 

visual e categorização do espaço urbano a partir das imagens de satélite. As observações 

ocorreram nos destinos turísticos selecionados nos espaços públicos de interesse, identificados 

por meio das imagens de satélite. 

Também, na busca de aprofundar o conhecimento acerca das práticas espaciais 

oportunizadas pela urbanização turística foram coletados dados dos conteúdos gerados pelo 

usuário em redes sociais. Para isso, foi utilizado como base a metodologia da netnografia, que 

consistem na investigação a partir de dados online. 

Em um segundo momento, os dados gerados dessa metodologia foram relacionados com 

dados da pesquisa bibliográfica e documental. Esse conjunto de informações orientadas 

espacialmente integraram o banco de dados do Sistema de Informações Georreferenciadas – 

SIG. Com isso foram realizadas correlações e a geração de mapas temáticos para visualizar as 

informações geolocalizadas. Após essa fase, os dados foram analisados e interpretados com 

base na fundamentação teórica dos constructos, urbanização turística, morfologia urbana e 

práticas espaciais, para elucidação do problema de pesquisa. 

 

2.3 Sobre os procedimentos de análise dos dados 

As informações obtidas em fontes secundárias foram analisadas pelo seu conteúdo. Este 

método varia de acordo com o tipo de interpretação pretendida, além disso pode ser utilizada 

em qualquer material escrito ou fala (transcrição). O objetivo é conferir sentido analítico a partir 

dos dados brutos.  

A análise de conteúdo pode, em alguns casos, servir para auxiliar uma pesquisa de maior 

profundidade e complexidade, como o é, por exemplo, o método materialista histórico-

dialético. Neste caso, a análise de conteúdo forma parte de uma visão mais ampla entrelaçada 

nas características do enfoque dialético (TRIVIÑOS, 1987). 

A realidade urbana expressa as contradições da sociedade. Por meio do materialismo 

histórico dialético, as pesquisas sobre o urbano e a cidade contribuem para a visibilidade das 

questões urbanas de forma complexa. Por isto, o método viabiliza pesquisas que não 

fragmentem os estudos e consequentemente, não produzam um conhecimento fragmentado da 

realidade (GONÇALVES, 2016). A totalidade como uma das categorias do MHD é 
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fundamental para romper com a fragmentação dos estudos urbanos. Como aborda Gonçalves 

(2016) a realidade pensada dialeticamente privilegia a concepção do todo. 

A complexidade da realidade urbana demanda que o conhecimento científico 

compreenda a multiplicidade dos fenômenos. Nessa perspectiva, o pensamento dialético 

contribui para o desenvolvimento de metodologias de pesquisas sobre o urbano e a cidade a 

partir de uma base interdisciplinar (GONÇALVES, 2016). 

A fundamentação da análise dos dados coletados sob a perspectiva do materialismo 

histórico dialético está amparada nas questões concernentes ao território usado. O território não 

se situa na sociedade capitalista como passivo das relações sociais (TONUCCI FILHO, 2017). 

O território é sinônimo de espaço apropriado, objetos e ações. 

A urbanização turística está vinculada com a produção e apropriação do território como 

mercadoria. Além dessa, outras categorias do materialismo histórico dialético permitem 

analisar o fenômeno da urbanização turística no espaço urbano. Demonstraram afinidade com 

as discussões propostas desta tese as categorias valor de uso, valor de troca, modo de 

produção, contradição, dialética e história. 

 É importante destacar que não existe somente uma concepção do marxismo, tampouco 

uma relação única de categorias de análise. A concepção adotada nesta pesquisa é conduzida 

por princípios do materialismo histórico e dialético expostos por autores de estudos do contexto 

urbano, como Lefebvre, Harvey, Soja e Villaça. Esses autores trazem importantes aportes sobre 

as categorias de análise do espaço urbano sob o modo de produção capitalista. 
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3 O MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO COMO BASE 

EPISTEMOLÓGICA PARA A PESQUISA SOBRE CIDADE E URBANIZAÇÃO 

TURÍSTICA1 

Resumo: A urbanização turística é uma forma de apropriação do território pela atividade 

turística. Esse processo ocorre com a impressão de marcas no território e implica repercussões 

sociais e econômicas. A aproximação com a abordagem do materialismo histórico dialético 

parte das contribuições que este pode dar para a compreensão do processo de urbanização 

turística. O objetivo deste artigo é articular uma perspectiva de pesquisa sobre a cidade e a 

urbanização turística apoiada na abordagem epistemológica do materialismo histórico dialético. 

Em virtude desse objetivo, como metodologia, optou-se pela revisão bibliográfica e pela 

discussão teórica para fundamentar as possibilidades e contribuições que a abordagem marxista 

pode promover na investigação da urbanização turística. A discussão neste artigo buscou 

identificar categorias do marxismo presentes no processo de urbanização turística, 

evidenciando a afinidade dessa abordagem com o tema escolhido. Ao final, observa-se que a 

investigação da urbanização turística que busca uma compreensão mais ampla das forças sociais 

que nela atuam, bem como de seus desdobramentos no território, pode encontrar no 

materialismo histórico dialético um enfoque teórico-metodológico capaz de sustentar isso. 

análise. 

Palavras-chave: Epistemologia. Materialismo Histórico Dialético. Território Urbano. 

Urbanização Turística.  

El materialismo histórico dialéctico como base epistemológica para la investigación de la 

ciudad y la urbanización turística 

 

Resumen: La urbanización turística es una forma de apropiación del territorio por la actividad 

turística. Este proceso ocurre imprimiendo marcas en el territorio e implica repercusiones 

sociales y económicas. La aproximación con el abordaje del materialismo histórico dialéctico 

parte de las contribuciones que éste puede dar a la comprensión del proceso de urbanización 

turística. El objetivo de este artículo es articular una perspectiva de la investigación sobre la 

ciudad y la urbanización turística apoyada en el abordaje epistemológico del materialismo 

histórico dialéctico. En virtud de ese objetivo, como metodología se eligió la revisión 

bibliográfica y la discusión teórica para fundamentar las posibilidades y contribuciones que el 

abordaje marxista puede promover en la investigación de la urbanización turística. La 

discusión presente en este artículo trató de identificar categorías del marxismo que están en el 

proceso de urbanización turística, evidenciando la afinidad de este abordaje con el tema 

escogido. Al final, se observa que la investigación de la urbanización turística que busque una 

comprensión más amplia de las fuerzas sociales en ella actuantes, así como sus consecuencias 

en el territorio, puede encontrar en el materialismo histórico dialéctico un enfoque teórico-

metodológico capaz de fundamentar ese análisis. 

Palabras-clave: Epistemología, materialismo histórico dialéctico, territorio urbano, 

urbanización turística. 

 
1 Originalmente publicado como: MINASI, Sarah Marroni et al. El materialismo histórico dialéctico como base 

epistemológica para la investigación de la ciudad y la urbanización turística. Estudios y perspectivas en 

turismo, v. 28, n. 2, p. 372-392, 2019. (formatação segundo as normas da revista) 
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The dialectical and historical materialism as basis on city and tourism urbanization 

research 

Abstract: The Dialectical and Historical Materialism as Basis on City and Tourism 

Urbanization Research. Tourism urbanization is a form of territory appropriation by touristic 

activity. This process occurs printing traces in territory and implies social and economic 

repercussions. The connection with dialectical and historical materialism approach starts from 

the contributions this can give to understand the process of tourism urbanization. The aim of 

this paper is to articulate a perspective of research on city and tourism urbanization supported 

by the epistemological approach of dialectical and historical materialism. Due to this objective, 

as a methodology, a bibliographic review and theoretical discussion was carried out to support 

possibilities and contributions that the Marxist approach can promote in tourism urbanization 

investigation. The present discussion in this paper tried to identify categories of Marxism in the 

process of urbanization, evidencing affinity of this approach with the chosen theme. Finally, it 

is observed that an investigation on tourism urbanization that seeks a wider comprehension of 

acting social forces, as well as its consequences in territory, can find in the dialectical and 

historical materialism a theoretical-methodological approach able to base that analysis. 

Keywords: Epistemology, dialectical and historical materialism, urban territory, tourism 

urbanization. 

 

3.2 Introdução 

 

A urbanização turística representa uma forma de organização espacial da sociedade, que 

na sua totalidade ou em porção são construídas para o consumo (Mullins, 1991). A urbanização 

turística é uma expressão do turismo em suas diversas dimensões, atividade em franca expansão 

do desenvolvimento urbano contemporâneo (Luchiari & Serrano, 2015). A expressividade 

deste processo indica que a pesquisa sobre o território apropriado pelo turismo requer um 

aprofundamento nas discussões relativas ao consumo e produção do território, tendo em vista 

a complexidade atrelada ao turismo no período contemporâneo. 

Diversas abordagens metodológicas da ciência se apresentam na pesquisa sobre a cidade 

e a urbanização turística e suas consequências no território, e devido as transposições do 

conhecimento das áreas de Planejamento Urbano, Geografia Urbana, Sociologia Urbana e 

Urbanismo, tem na perspectiva do materialismo histórico dialético, uma das abordadas no 

campo do Turismo. Dessa forma, o pressuposto desta reflexão centra na afirmação de que a 

pesquisa sobre a cidade e a urbanização turística na perspectiva do materialismo histórico-

dialético contribui para a compreensão das suas repercussões socioeconômicas expressas pelas 

contradições dos usos e formas de apropriação do território pelo turismo.  
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Esse tipo de análise sobre a cidade e o urbano, aqui exposto pela urbanização e a cidade 

turística não é a negação de outras formas de interpretação. Neste sentido, tem origem de um 

exercício crítico e reflexivo que evidencia o materialismo como teoria e metodologia válidas 

enquanto existir uma sociedade dentro do sistema capitalista. 

Os estudos sobre urbanização turística apresentam lacunas no que se refere a 

epistemologia, uma vez que são pesquisas mais superficiais nas quais não foi possível notar a 

preocupação com a escolha de uma base.  

Essa articulação se mostra relevante por entender que a atividade turística gera 

consequências contraditórias, positivas e negativas, pois seguem a lógica da produção 

capitalista. O turismo também resulta em contradições nos territórios em que se apropria, e 

assim, a abordagem materialista histórico-dialética se apresenta com capacidade de analisar o 

sistema capitalista e entender as contraditórias relações sociais, territoriais e econômicas. Parte 

da obra de Marx foi dedicada a crítica do modo de produção capitalista, o qual promovia, e 

promove, inúmeras contradições. 

Nesse contexto, o objetivo desse artigo é articular as perspectivas da pesquisa sobre a 

cidade e a urbanização turística apoiada na abordagem epistemológica do materialismo 

histórico dialético. Em função do objetivo, este artigo se caracteriza como um ensaio teórico, 

pois propõe, com base em pesquisa bibliográfica, promover uma reflexão crítica sobre o tema.  

Ao longo do texto foi conduzida, em um primeiro momento, a discussão sobre a 

produção e consumo do território, evidenciando a presença da atividade turística na cidade e no 

urbano, inseridos os aspectos metodológicos do materialismo histórico dialético para o 

desenvolvimento de pesquisas alicerçadas nesta abordagem epistemológica. Também são 

expostos alguns pontos pertinentes sobre a trajetória da pesquisa sobre o território urbano e a 

cidade fundamentada no materialismo histórico dialético. A discussão dos resultados traz as 

categorias do materialismo histórico dialético capazes de viabilizar a pesquisa da urbanização 

turística. Ao fim, constam algumas considerações finais sobre a discussão apresentada, bem 

como a indicação para pesquisas futuras e limites da abordagem escolhida.   

 

3.3 Apontamentos sobre território, cidade e urbanização turística em uma perspectiva 

materialista histórico-dialética 

 

Inicialmente é necessário esclarecer que o território não existe como simples categoria 

conceitual ou receptáculo de ações. Mas sim, como produto social e histórico resultado da 

atividade dos agentes sociais territorialmente presentes (Etges, 2005). O território deve ser 
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reconhecido como resultado da atividade de uma série de gerações que, através de seu trabalho 

social acumulado acabou modificando-o, transformando-o (Corrêa, 2000). 

O desenvolvimento dos estudos a respeito do território urbano é pautado pela 

compreensão do seu significado, suas características, morfologia e funções. No território 

urbano estão identificadas a concentração tanto de pessoas como de produção e consumo. A 

cidade contemporânea é objeto de estudo por sua dinamicidade e formas de apropriação e 

reapropriação.  

Com o avanço das pesquisas e discussões sobre a atividade turística, sua principal 

característica e o que a torna tão complexa, sua relação com o território, foi destacada. A relação 

entre território e turismo é clara e indissociável. A atividade turística está vinculada ao território 

constituindo este como o principal recurso para seu desenvolvimento (Holderbaum, Cruz & 

Lemos, 2012). 

O turismo é apontado como uma atividade que explora o consumo do território. Dessa 

característica que decorrem suas mais fundamentais especificidades, como a fixidez do seu 

produto, o atrativo turístico, e a consequente necessidade de deslocamento do consumidor até 

o produto a ser consumido (Cruz, 2002). 

O turismo, como qualquer outra atividade econômica, se instala onde existem as 

condições mais favoráveis ao seu desempenho. Ao se reproduzir segundo certo modo de 

produção e atividade econômica, a sociedade imprime marcas na paisagem urbana (Silveira, 

2003). Considerando que a maior parte dos destinos turísticos tem sua dinâmica e forma urbana 

precedente ao turismo, a introdução da nova atividade demanda transformações neste meio, 

especialmente quando feita em escala e induzida por políticas públicas que aceleram o processo. 

(Abreu & Costa, 2017) 

Desta forma, “a nova organização socioespacial estabelecida pelo uso turístico do 

território acontece sobre uma organização socioespacial preexistente e seria um engano crer 

que não há embates decorrentes do encontro dessas diferentes temporalidades” (Cruz, 2002: 

12).  

O entendimento dos elementos que configuram a produção do território urbano subsidia 

a compreensão da formação de delimitações dentro do contexto da cidade capitalista com 

funções específicas: consumo, produção, moradia e lazer. A atividade turística é um elemento 

que configura a produção do território urbano. O turismo é um fenômeno de contorno urbanos, 

requer uma condição logística que somente a proximidade ou sua inserção na cidade permite 

(Abreu & Costa, 2017), a cidade e a urbanização turística, são expressões de um do território 

reapropriado e refuncionalizado. 
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Neste sentido, a produção e o consumo do território – destinado ou não ao turismo – se 

articulam e complementam enquanto uso e apropriação. A incidência espacial do turismo 

coincide com outras práticas espaciais contemporâneas, com outros usos e apropriações 

territoriais, além das preexistências territoriais de herança histórica (Paiva & Vargas, 2013). A 

cidade torna-se, produto de consumo, desempenhando um duplo papel: lugar de consumo e 

consumo do lugar (Lefebvre, 2001).  

A cidade se desenvolve induzida por uma nova atividade econômica, e o território é 

transformado para acondicionar e dar suporte aos novos elementos dessa atividade, bem como 

acomodar o fluxo de migração motivado por postos de trabalho (Mullins, 1991, Luchiari, 2001, 

Mascarenhas, 2004). As novas necessidades provocadas pela atividade turística e, 

consequentemente pelos turistas implicam na criação de uma nova racionalidade no uso e 

ocupação do território urbano (Körössy, Cordeiro & Simões, 2014).  

O turismo, como qualquer outra atividade econômica, “transforma o valor de uso do 

território em valor de troca” (Luchiari, 2001: 122). Matéria-prima para sua conversão em 

mercadoria, se expressando nas transformações do território produzido e consumido como 

mercadoria (Paiva & Vargas, 2013).  

As novas formas de urbanização voltadas para o consumo refletiram no aparecimento 

de cidades ou parte delas especializadas em atender necessidades de diversão, lazer e 

relaxamento (Mullins, 1991). Esses territórios para o turismo são capazes de gerar uma sinergia 

de atividades econômicas para atender ao turismo, bem como significativas implicações na 

urbanização, na produção e no consumo do urbano e da arquitetura (Diógenes & Paiva, 2017). 

Por consequência, a cidade passa a ser mercadoria e isso envolve processos de transformação 

do contexto urbano. 

As cidades com a presença da urbanização turística são diferentes em termos de 

apropriação e ocupação do território por conta das relações sociais distintas. A urbanização 

turística possui estreita relação com a exploração do ambiente natural (Mullins, 1994). A 

conclusão após os estudos na Gold Coast e Sunshine Coast no litoral australiano, é que a 

paisagem litorânea e seus atrativos naturais são insumos para o processo de urbanização 

relacionado ao turismo (Mullins, 1994). As cidades em que o principal fator de atração é o mar 

(costa litorânea), as infraestruturas urbano-turísticas se concentram nessa porção do território, 

a qual passa a ser a faixa mais valiosa das cidades, uma vez que o metro quadrado alcança os 

maiores valores (Körössy, Cordeiro & Simões, 2014). Com alta promoção turística, forte 

processo de urbanização e crescimento populacional, a intervenção no território é intensa o que 

desencadeia processos de degradação ambiental (Ordoquí, 2010). 
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Contudo, não é somente onde ambiente natural é atrativo principal para o turismo que 

existe o processo de urbanização centrado no consumo. Nas cidades norte-americanas de Las 

Vegas, Reno, Atlantic City e Orlando foi identificado também que as características culturais, 

sociais e particularidades dos lugares contribuem para esse processo (Gladstone, 1998). Apesar 

de Atlantic City estar localizada no litoral dos EUA, raramente os atrativos naturais são o 

motivo pelo qual os turistas visitam a cidade que cresceu com a legalização dos cassinos 

(Gladstone, 1998). 

O turismo como uma atividade ligada essencialmente ao consumo e, portanto, intrínseca 

ao capitalismo (Pereira, 2015), em que coisas que não eram mercadoria passam a ser mercadoria 

para alimentar o modo de produção capitalista, deve ser entendido a partir da constituição da 

sociedade atual e suas transformações. A compreensão das questões presentes na produção do 

território na sociedade capitalista passa pelo entendimento da revolução produtiva e tecnológica 

e pela flexibilidade e mobilidade presentes no contexto atual (Alves, 2016). 

 

3.4 A abordagem epistemológica do materialismo histórico dialético 

 

O ponto inicial para o desenvolvimento do pensamento materialista histórico dialético 

de Marx foi a crítica da filosofia hegeliana, a partir da publicação do texto “A ideologia alemã” 

em 1846. De acordo com seus intérpretes após este texto, Marx declara ter rompido com as 

premissas da filosofia neo-hegeliana de Feuerbach. Fica estabelecida uma visão científica da 

sociedade fundada na análise do capitalismo (Sell, 2015). O contexto histórico desta revolução 

do pensamento científico ocidental promoveu novos entendimentos de mundo baseado em 

princípios materialistas, com interpretações para os mais variados campos da ciência. Desta 

forma, a revolução que o pensamento histórico-dialético proporcionou para o campo social da 

ciência é análoga ao que o darwinismo fez para o campo das Ciências Biológicas. Importante 

ressaltar as limitações que o segundo – Darwinismo e consequentemente seu desdobramento o 

Darwinismo social – obteve ao longo de suas aplicações. 

De modo geral o materialismo histórico dialético procura através do seu caráter 

abrangente que envolve filosofia, economia, sociologia e antropologia, e de uma perspectiva 

histórica cercar o objeto de conhecimento por meio da compreensão de suas mediações e 

correlações (Triviños, 1987, Gomide, 2014). 

O fundamento econômico do marxismo está assentado na crítica à economia política 

clássica, em particular em Adam Smith e David Ricardo, que discutiram os fatores da riqueza 

econômica e viram no maquinismo e na divisão do trabalho a causa da ampliação do 
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enriquecimento social. A partir dessa crítica Marx superou os economistas da época que não 

examinavam a mais-valia em sua forma pura (Lencioni, 1999). 

O materialismo histórico dialético como base filosófica, se opõe a dialética idealista de 

Hegel, a qual aceitava o conceito de que todos os fenômenos da natureza e da sociedade tem 

sua base na Ideia Absoluta. Em contraponto, para o marxismo as ideias têm origem na base 

material, “[...] o primeiro pressuposto de toda a história humana é naturalmente a existência de 

indivíduos humanos vivos. [...].” (Marx & Engels, 2007: 27). 

É possível identificar algumas ideias de Hegel nos pressupostos marxistas, como por 

exemplo, seu ponto de vista dialético da compreensão da realidade. Embora, ao invés de 

vincular essas ideias ao espírito absoluto hegeliano, essas foram desenvolvidas dentro da 

concepção materialista. Hegel também entendia o papel de um materialismo geográfico que 

torna inteligível a relação existente entre objeto – natureza – e o sujeito – consciência de si. 

Para Hegel o terreno sobre o qual o espírito se move, é essencialmente e necessariamente uma 

base, e é só sobre esta base que um povo existe verdadeiramente, age e se realiza materialmente.  

A materialidade também é encontrada na concepção de Feuerbach, oferecendo uma base 

ao pensamento materialista de Marx. O principal objetivo da teoria filosófica de Feuerbach era 

criticar o aspecto religioso da filosofia de Hegel. Em comum com Marx, também rejeitou o 

idealismo hegeliano substituindo por uma postura materialista (Sell, 2015).  

O marxismo seria uma síntese de elementos da dialética de hegeliana e do materialismo 

de Feuerbach. Do primeiro foi incorporado o método dialético, mas rejeitado o conteúdo 

idealista. E do segundo, foi absorvido o fundamento materialista, mas extraindo a visão estática 

da realidade material (Sell, 2015). 

O materialismo histórico dialético como abordagem epistemológica está presente nas 

pesquisas científicas que pretendem a explicação da realidade com vistas à transformação. A 

explicação das partes com base em uma totalidade de determinantes que possibilitam a 

compreensão do fenômeno real (Triviños, 1987), evitando realizar análises redundantes, e que 

se configuram mais como uma radiografia (Gomide, 2014).  

Apesar do uso do materialismo histórico dialético para a fundamentação das pesquisas, 

são limitados os textos de Marx e Engels que fazem algum tipo de referência ao método de 

pesquisa proposto pela teoria por eles desenvolvida. O que se pode apreender, como aspecto 

metodológico, é a partir da aplicação do método diretamente na pesquisa depreendida por Marx.  

Na bibliografia marxista é possível colher aspectos substanciais a respeito das categorias 

metodológicas que viabilizam a compreensão dos fenômenos sociais presentes no interior da 

sociedade capitalista. 
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Para o materialismo histórico os fatores econômicos e as condições materiais se 

constituem na melhor forma de explicar os fenômenos históricos e sociais, principalmente os 

conflitos de classes, os quais segundo a abordagem revelam a origem de diversos problemas 

sociais. O materialismo histórico, parte da base econômica para explicar a realidade nos mais 

variados aspectos. Sob o enfoque conceitual o termo materialismo representa a condição 

material da existência humana, o termo histórico parte da compreensão que a existência humana 

implica na apreensão de seus condicionantes históricos, e o termo dialético tem como 

pressuposto o movimento da contradição produzida na própria história (Gomide, 2014).  

O materialismo dialético é a base filosófica do marxismo e como tal realiza a tentativa 

de buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da 

sociedade e do pensamento (Triviños, 1987). Por um lado, o materialismo dialético tem uma 

longa tradição na filosofia materialista. Por outro, tem uma interpretação dialética do mundo. 

Ambas as raízes do pensar humano se unem para constituir, no materialismo dialético, uma 

concepção científica da realidade, enriquecida com a prática social da humanidade, como 

expressa em Lukacs (2012: 72), o ser social no pensamento marxista “[...] repousa primária e 

irrevogavelmente na práxis.” 

Para ampliar o entendimento sobre o materialismo cabe acrescentar algumas ideias 

relacionadas às categorias e leis. Para o marxismo, as categorias se formaram no 

desenvolvimento histórico do conhecimento e na prática social (Triviños, 1987), por isso, não 

existe uma quantidade exata de categorias, elas se constituem à medida que se desenvolve o 

conhecimento sobre o processo. 

 As categorias são "formas de conscientização dos conceitos dos modos universais da 

relação do homem com o mundo, que refletem as propriedades e leis mais gerais e essências da 

natureza, da sociedade e do pensamento" (Triviños, 1987:54). 

 As leis igualmente refletem as leis universais do ser, as ligações e os aspectos universais 

da realidade objetiva (Triviños, 1987). É possível elencar algumas categorias fundamentais 

como: a contradição, a mediação, a reprodução, a totalidade e a hegemonia, incluindo também 

as categorias: valor de uso e valor de troca, modo e estrutura de produção e dialética (Gomide, 

2014). 

 A contradição é destacada como uma categoria essencial do materialismo dialético. E 

que também está presente como a lei fundamental, a unidade e luta dos contrários, a Lei da 

Contradição. A contradição é a fonte genuína do movimento, da transformação dos fenômenos 

(Triviños, 1987). O fato de os contrários não existirem independentemente de estar um sem o 

outro constitui a unidade dos contrários. Os contrários interpenetram-se, porque em sua essência 
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têm alguma semelhança, de acordo com o autor, “alguma identidade, que se alcança quando se 

soluciona a contradição, quando se realiza a passagem dos contrários de um para o outro, nesse 

ponto a identidade é importante, mas também o é a diferença” (Triviños, 1987: 69).  

A abordagem do materialismo histórico dialético se constitui um movimento dialético 

preocupado em analisar as propriedades da sociedade e a relação econômica nela presente. A 

abordagem materialista evidencia a relação do objeto de estudo com seu contexto social, 

reafirmando a conexão com a realidade em que está inserido. (Triviños, 1987, Gomide, 2014). 

Nesse ponto está relacionado também o aspecto histórico do marxismo o qual compreende a 

sociedade de acordo com sua organização através de sua história  

 

3.5 Possibilidades do materialismo histórico dialético para a pesquisa da urbanização 

turística 

 

A formação do território e a questão urbana estão diretamente inseridos no temário da 

geografia. Portanto, primeiramente se propõe elucidar brevemente a relação do materialismo 

histórico dialético ao campo da Geografia. 

Composto por uma multiplicidade de abordagens que se justapõem, o pensamento 

geográfico não é homogêneo, mas contraditório e múltiplo. Possibilitando à pesquisa geográfica 

ampla gama de abordagens teórico-metodológicas. 

Considerados introdutores da epistemologia marxista na geografia Castells (1972), 

Lefebvre (1968), Lojikne (1968) e Harvey (1978) abriram caminho para as discussões sobre as 

contradições sociais territorialmente localizadas produzidas pelo capitalismo. A tradição 

marxista representada pelo materialismo histórico dialético é de grande importância para as 

ciências humanas fornecendo subsídio importante para o desvelamento da realidade (Canettieri, 

2015). 

O território foi inserido como categoria de análise da Geografia, reconhecido enquanto 

dimensão filosófica. O conceito passou a ser assimilado como um processo de relações 

estabelecidas entre o território e a sociedade.  

A relação é permeada pelo processo dialético em que ambos estão em constante 

produção e reprodução ininterruptas, apresentando distintas características ao longo dos 

momentos históricos. Esse processo carrega características determinadas que envolvem vários 

níveis: o político, o social e o econômico. A justaposição articulada desses níveis contempla a 

dinâmica das relações com seus conflitos e contradições levadas ao cabo pela apropriação do 

território. 
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É assegurado pelo materialismo histórico dialético que no pensamento de Marx, cabia, 

sobretudo, compreender conflitos com base territorial, que são, em sua maioria, derivados dos 

processos de produção das atividades econômicas (Lencioni, 1999). O materialismo pode 

oferecer importante subsídio para compreensão da realidade enquanto engendrada a uma lógica 

que se reproduz através da práxis (Harvey, 2011). 

Cabe aqui, explicitar o turismo como atividade econômica que corresponde a um 

conjunto de atividades e serviços referentes à interação da demanda e oferta de produtos 

relacionados à produção de bens e de serviços ao turista que, como qualquer negócio da 

sociedade capitalista, visa ao lucro e à rentabilidade (Pereira, 2015).  

As bases da perspectiva territorial do turismo pelo viés de análise do materialismo 

histórico dialético têm sua origem na Geografia. Mas, como citado por Castillo (2007), é 

incipiente o uso de perspectivas teórico-metodológicas específicas, como a linha marxista, por 

pesquisadores do turismo.  

As instituições de estudo e investigação que desenvolvem pesquisas científicas sobre o 

turismo apresentam marcas de um viés positivista com traços das correntes funcionalista e 

estruturalista. Nesse contexto é visível nas pesquisas sobre o fenômeno a preeminência de 

modelos analíticos (Santos Filho, 2010).  

Nesse contexto, surge a retomada da teoria crítica no turismo, conhecida com critical 

turn, a qual confronta com a excessiva valorização da pesquisa quantitativa e o questionamento 

do pensamento positivista na ciência (REJOWSKI, 2015). A critical turn no turismo trata de 

uma corrente epistemológica de pensamento crítico que tem origem no materialismo histórico 

dialético. Está associada também com a Escola de Frankfurt que se baseou fortemente na teoria 

marxista desenvolvendo principalmente a teoria da coisificação ou reificação sobre o caráter de 

dominação da forma mercadoria sobre o conjunto da vida social, aliando o caráter alienador do 

ócio (Sell, 2015; Ateljevic et al., 2007).  

Somente após a década de 1970 com a superação da tendência de estudos estatísticos, 

mercadológicos e economicistas, que fomentaram uma fragmentação em termos 

epistemológicos, que o turismo enquanto disciplina científica caminhou para o preenchimento 

desse vazio argumentativo. Os estudos buscaram a inserção de um tom mais crítico às análises 

(Jiménes & Castillo, 2017), possível de ser conduzido pelo materialismo histórico dialético. 

Adotando um viés marxista Dean MacCannell desenvolveu pesquisas abordando o 

turismo, principalmente relacionando com autenticidade e comportamento do turista. 

MacCannell (1973) discute a problemática da falsa consciência e sua relação com a estrutura 

social dos estabelecimentos turísticos. Ao aprofundar suas pesquisas em turismo, MacCannell 
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(1976) fornece uma análise do lazer na sociedade contemporânea e as alterações da condição 

humana na modernidade. O autor dá destaque ao papel do turismo na sociedade pós-indústrial. 

O turismo não é apenas uma atividade comercial, mas também um enquadramento ideológico 

da história, natureza e tradição, um enquadramento que tem o poder de reformular cultura e 

natureza às suas próprias necessidades (MacCannell, 2002a).  

Em “The ego fator in tourism”, MacCannell (2002b) aborda a maneira dominante a qual 

os destinos turísticos comercialmente bem-sucedidos organizaram a experiência turística a 

partir de qualidades intangíveis forjando um consumo baseado no ego. 

Meethan (2003), também seguindo uma linha de pesquisa marxista, traça uma análise 

da relação turismo e cultura, em que a mobilidade passa a ser o centro das questões sobre 

mudanças culturais e o turismo a sua forma particular de manifestação. Sob esse prisma, Urry 

e Larsen (2011) também destacam o turismo como elemento central das mudanças culturais na 

sociedade contemporânea tecendo uma análise sobre a crescente atenção dada à cultura das 

sociedades, às diversas imagens e significados transmitidos pelos diferentes destinos turísticos 

e às rápidas mudanças da atividade turística. Urry e Larsen (2011) ainda avançam com uma 

atualização dos argumentos apresentados por MacCannell (1973; 1976).    

Marx não se deteve na análise e estudo dos serviços, o que se atribui a fase ainda inicial 

do modo de produção capitalista – em consequência do estado incipiente do setor de serviços 

não se destacando como campo de estudo, tendo em vista do contexto do século XIX – o turismo 

é visto dentro do contexto marxista como uma consequência do desenvolvimento das forças 

produtivas burguesas.  

Como atividade produtiva, está apoiada na relação do homem com a natureza, através 

da conversão do recurso natural em atrativo turístico que o território se transforma em um bem 

de consumo. Logo, se trata do trabalho humano materializado no território, voltado para a 

satisfação das necessidades humanas, a partir de matéria fornecida pela natureza. Aproximando 

o turismo da abordagem marxista focada nas “múltiplas determinações” naturais e humanas 

que, ao longo do tempo e em diferentes escalas, moldam as formações socioespaciais (Pereira, 

2015).  

Aqui a relação de apropriação do território pelo homem, pode estar vinculada a uma 

atividade econômica e produtiva. No caso dessa proposta de aproximação, o turismo se coloca 

como atividade ligada essencialmente ao consumo e, portanto, intrínseca ao capitalismo 

(Pereira, 2015), que apropria o território transformando-o em mercadoria. Aliado a isso está a 

ideia de fetichismo da mercadoria estabelecida por Marx, em que segundo o autor, existe um 

processo de mercantilização da vida e das relações sociais (Sell, 2015), logo, o território 
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apropriado. É uma espécie de alienação nesse mundo do fetiche da mercadoria, em que surgem 

novas relações de poder que permitem a satisfação dos desejos e consumos em outro território 

(Coriolano, 2006).   

A urbanização turística transforma a cidade em mercadoria que surge na perspectiva de 

satisfazer uma necessidade do ser humano por descanso, lazer, diversão. Os símbolos da 

urbanização turística (paisagem natural e paisagem edificada) agem como principais 

motivadores na atração de turistas, e uma vez no destino turístico são estimulados a consumir 

(Mullins, 1994). 

Sobre a natureza das necessidades humana, Marx (2004) considerava que podem derivar 

de duas fontes: do estômago ou da fantasia. O modo de produção capitalista se apropriou da 

necessidade de descanso do homem moderno e a converteu, através do turismo, em uma 

mercadoria. “Mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas 

propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a origem delas, provenham do 

estômago ou da fantasia” (Marx, 2004: 57). 

O turismo como necessidade criada foi impulsionado a partir do momento em que 

salários e período de férias foram concedidos à força de trabalho no fordismo. Esse movimento 

oportunizou a rápida expansão do turismo resultando na urbanização turística para atender as 

necessidades desse fluxo crescente.  

O consumo do turismo foi se desenvolvendo com a história do capitalismo marcada 

essencialmente pela produção de bens para venda e obtenção de lucro e o apelo ao consumo. O 

turismo faz parte do mundo das mercadorias que atende as novas necessidades geradas pelo 

capitalismo, na sociedade de consumo (Coriolano, 2006). 

Se o início da história do desenvolvimento do capitalismo trouxe uma constante busca 

por novas mercadorias para venda, posteriormente foi marcada pela produção e consumo. O 

período da contemporaneidade trouxe uma mudança no que se refere as formas de produção e 

consumo associado ao novo regime de acumulação flexível. Bauman (1988) já apontava que o 

consumo nesse momento pós-fordista se identificava pelo consumo de bens e serviços tendo o 

prazer como objetivo principal. Além disso, a sociedade se constitui cada vez mais baseada no 

interesse extremo pelo consumo.  

Não é difícil visualizar a potencial interferência do turismo no processo de urbanização 

no sentido de impulsionar transformações estruturais, funcionais, sociais etc. Quando a 

atividade turística está desenvolvida em um destino turístico, esta se torna um sistema que 

promove o desenvolvimento da urbanização para o turismo que interage e influencia a 

urbanização existente na cidade (Cao et al., 2013).  
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Aliado a isso está a relação de produção e consumo da atividade turística com o 

território, característica de consumo no período atual da sociedade. A relação desses três pontos 

se torna importante para ampliar a compreensão sobre as forças do turismo que agem no 

território urbano.  

As características do fenômeno da urbanização turística indicam importantes 

possibilidades de estudos aproximando-a da abordagem marxista. Transformações diretamente 

associadas ao turismo, enquanto atividade econômica que se caracteriza pela forma singular de 

apropriação e consumo do território, provocam repercussões que devem ser compreendidas na 

sua gênese. 

O turismo é uma iniciativa de desenvolvimento com base na criação de território para 

consumo, em vez de produção (Qian, Feng & Zhu, 2012). E por conta disso, também promove 

uma expansão significativa do ambiente construído urbanizado, o que implica na transformação 

notável das estruturas socioeconômicas locais (Qian, Feng & Zhu, 2012). 

A dialética materialista abre caminho para buscar nas formações socioeconômicas e nas 

relações de produção os fundamentos das sociedades. O marxismo estuda as leis sociológicas 

que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, 

no desenvolvimento humanidade. Como caminho teórico-metodológico, a dialética materialista 

significou uma mudança fundamental na interpretação dos fenômenos sociais que, até o 

surgimento do materialismo, era reduzida a concepções idealistas da sociedade (Triviños, 

1987). 

Dentro do contexto da sociedade capitalista, a dinâmica promovida pela urbanização 

turística não ocorre sem expressar contradições. A urbanização turística é onde as contradições 

relacionadas à preservação ambiental, à atividade turística e à justiça social são evidentes 

(Luchiari & Serrano, 2015).   

A análise dos territórios turísticos produz, de um lado, uma pesquisa preocupada com o 

esclarecimento da reprodução do território (Carlos, 2002), e nesta direção o turismo aparece 

como atividade econômica que carece de uma análise aprofundada sobre seu papel na 

reprodução social. Uma abordagem que relacione o turismo, a cidade  e a urbanização em uma 

perspectiva materialista histórico-dialética se mostra relevante por entender que a atividade 

turística também resulta em contradições nos territórios em que se apropria. E assim, vai ao 

encontro da capacidade da abordagem materialista histórico-dialética de analisar o sistema 

capitalista e entender as relações dos problemas sociais, territoriais e econômicos. Em oposição 

à outras abordagens que, presas ao determinismo evolucionista, ocultam as contradições no 

interior de suas análises (Santos Filho, 2010).  
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3.6 Discussão dos resultados 

 

A urbanização turística é percebida enquanto processo inserido em um contexto 

histórico e socioeconômico que implica em repercussões no território em que se instala. Nesse 

sentido, analisá-la pelo viés do materialismo histórico dialético é adequado para um contexto 

em que múltiplas forças externas e internas; passadas e presentes; políticas, econômicas e 

sociais, estão em constante enfrentamento (Santos, 2015). 

 Com base no conteúdo da abordagem epistemológica do materialismo histórico 

dialético é possível identificar categorias que se mostram afeitas à crítica da urbanização 

turística. Com o cruzamento dessas categorias com pesquisas antecedentes (Mullins 1991, 

Luchiari, 2001, Cruz, 2002, Ashworth & Page, 2011, Paiva & Vargas, 2013) essa aproximação 

fica mais explícita, uma vez que são encontrados pontos de convergência.   

 Para fundamentar essa discussão, foram elencadas seis categorias do materialismo 

histórico dialético presentes no contexto da urbanização turística, destacadas por: valor de uso, 

valor de troca (podem ser analisadas em conjunto ou separadas), modo de produção, 

contradição e dialética. Estas categorias permitem analisar as múltiplas forças que atuam no 

território (Santos, 2015). Além das categorias apontadas por Santos, está presente a categoria 

história, baseada na lei da negação da negação, considerando a afirmação de Gomide (2014) de 

que não há como compreender o presente sem o aporte da história. 

 A relação entre valor de uso e a urbanização turística se dá partindo do entendimento 

que o valor de uso é determinado segundo a utilidade que lhe é conferida. A apropriação do 

território para consumo do turismo conduz ao desvio de sua utilização dominante, essa 

transformação ocasiona mudanças fundamentais nas práticas espaciais e no modo de vida dos 

habitantes locais (Panizza, Rocha & Dantas, 2009). 

A cidade é antes de tudo o centro não só da vida social e política e não só um centro de 

acumulação de riquezas, mas um lugar de produção. Ao pensar a urbanização turística, o valor 

de uso está associado, principalmente, porque o turista usa intensivamente inúmeras instalações 

urbanas de uso da população residente (Ashworth & Page, 2011). Como por exemplo, a 

sobrecarga da infraestrutura, com os hotéis, restaurantes e similares que invadem as áreas de 

uso público de grande valor paisagístico; com congestionamento de tráfego; com a especulação 

do uso da praia com ênfase para a privatização de áreas públicas por empreendimentos 

imobiliários (Panizza, Rocha & Dantas, 2009). 
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Com a atividade turística o valor de uso do território se transforma em valor de troca 

(Luchiari, 2001), e as necessidades dos turistas superam as necessidades da população local 

(Meethan, 1997). Surgem locais para entretenimento e consumo ao invés da produção dos 

modos de vida. Ocorre a sobreposição da vida social pela produção econômica do turismo, são 

formados territórios do consumo. Aos poucos se subordina as estruturas sociais existentes, 

anteriores a lógica de mercantilização do território, pela a lógica do fetichismo da mercadoria 

(Marx, 1994), em que o território construído primeiramente como valor de uso, passa a viver 

intensamente com a contradição entre uso e troca. A mercantilização do território para 

transformá-lo em produto para o turismo existe unicamente por oferecer particularidades em 

relação a outros, características que o diferenciam despertam o interesse do fluxo turístico. O 

fetiche da mercadoria estimula o desejo do novo, do lugar novidade, do diferente (Coriolano, 

2006). 

No que se refere ao modo de produção, o turismo representa uma produção material e 

não material que repercute no consumo não material. Assim, a produção e consumo do território 

turístico se diferencia a medida em que, “não se comercializa a terra, o recurso natural ou o 

local de qualidade singular, mas a mercadoria ou serviço produzido por meio de seu uso” 

(Harvey, 2005: 28). O território que serve ao turismo é o local de produção e consumo 

concomitantemente. O consumo no turismo também é influenciado pela passagem da sociedade 

de produção para a sociedade de consumo e pela ideia de um consumo globalizado propenso a 

comoditizar culturas, paisagens e povos, uma preocupação na sociologia do turismo (Korstanje 

& Seraphin, 2017). 

O próprio significado do consumo turístico, o qual pelo viés da urbanização turística é 

transposto para o território, isto é, consumo do lugar, na sociedade pós-industrial é manifesto 

pelo comportamento paradigmático marcado pelo consumo reflexivo dos lugares (Urry, 1990; 

Lash & Urry, 1993), no qual, o comportamento do turista tem o poder de simbolizar e 

ressignificar a mercadoria. A reflexividade pressupõe uma racionalização, identificada também 

no sentido mercadológico. Prevalece a cultura do consumo, em que é cada vez mais presente a 

democratização do olhar do turista e a espetacularização dos lugares (Urry, 1990).  

A reorganização socioespacial resultado da urbanização turística responde a uma 

demanda específica de grupos sociais (Luchiari, 2001). A análise da urbanização turística com 

base na perspectiva dos grupos sociais e das relações (de poder), não é apenas viável, mas 

esclarecedora em razão dos conjuntos de relações que se desdobram têm múltiplas faces, 

mediadas pelo interesse econômico ou pela busca de lazer, ou pela valorização das 

particularidades (Abrahão & Tomazzoni, 2018).  
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A urbanização turística é a formação de territórios turísticos dentro dos limites do 

território urbano, como “redutos espaciais de consumo hedonista” (Mullins, 1991). Logo, 

surgem áreas de turismo e lazer para receber e entreter os turistas (Körössy, Cordeiro & Simões, 

2014). Assim, o turismo é responsável por materializar no território bolhas de consumo turístico 

(Urry, 2001, Bailey, 2008). A urbanização turística é marcada pela presença da contradição, 

podendo assumir formas como os enclaves, a gentrificação, a suburbanização, além de induzir 

a reprodução de desigualdades, sejam elas em relação ao acesso aos serviços e infraestrutura 

urbana, ao seletivo acesso ao lazer, como entre outras tantas situações.  

O afastamento que a urbanização turística provoca gera a necessidade de buscar novas 

formas de reestruturar os destinos turísticos urbanos, evitando também o afastamento da 

comunidade local (Holderbaum, Cruz & Silva, 2012). O acesso e uso do território reapropriado 

pelo turismo – geralmente o centro da cidade – seria diferente para cada classe social e turistas, 

levando à exclusão econômica e espacial, já que tais territórios são reconfigurados para turistas 

que estão em posição tanto espacial como financeira para desfrutar dos atrativos e infraestrutura 

que passam a dominar o território urbano (Meethan, 1997). 

A categoria da dialética representa o estado de mudanças contínuas e ininterruptas, se 

fundamenta no movimento, e por isso vai ao encontro da categoria histórica, pois o processo 

histórico gera tal movimento. Os destinos turísticos precisam ser constantemente vendidos, por 

isso, são constantemente recriados (Luchiari, 2001). A dinamicidade da atividade turística está 

presente na incessante busca por novos produtos e no atendimento das necessidades do turista, 

o que reflete na infraestrutura para o turismo.  

As relações entre os atores no território turístico também estão em permanente mudança, 

tanto em termos do contexto global como em termos do processo contínuo de autoconfiguração 

e apropriação de lugares (Meethan, 2005). 

A urbanização turística se converte em um processo para aumentar a competitividade 

do destino turístico por meio da constante articulação com os elementos necessários à 

experiência do turista (Holderbaum, Cruz & Silva, 2012). Na contemporaneidade o apelo pelo 

consumo faz com que esse processo seja acelerado, consequentemente ocorre a expansão rápida 

da urbanização turística (Mullins, 1991).  

Os lugares enquanto mercadoria do turismo estão sempre em movimento. Os autores 

Sheller e Urry (2004) abordam que os lugares se apresentam em uma espécie de palco global, 

o que os coloca em perspectiva com outros lugares mais ou menos atrativos e visitados. O 

destino turístico consiste em uma parte física – novos hotéis, aeroportos, rodovias, praias e 

outros, que está em movimento para atrair fluxos de turistas (Sheller & Urry, 2004). A 
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expressão “tourism mobilities” é, segundo Sheller e Urry (2004), o que configura e reconfigura 

o destino turístico.  

A abordagem da categoria da história parte do entendimento que a urbanização turística 

é um processo que se materializa no território, que por sua vez não se restringe a uma 

delimitação espacial. O conceito de território engloba a dimensão geográfica, mas também é 

reconhecido como resultado da atividade de uma série de gerações que, através de seu trabalho 

social acumulado acabou modificando-o, transformando-o (Silveira, 2010).  

A atividade turística se desenvolve em um território sob uma organização e apropriação 

preexistentes. E esse conjunto de características da urbanização estimulada pelo turismo 

depende das particularidades de cada local e dos processos pretéritos de viés econômico, social, 

político e relativo à urbanização (Paiva, Vargas, 2013). Com base na história é permitido 

vislumbrar o processo de desenvolvimento da humanidade considerando as contradições e 

como elas são modificadas ou cristalizadas ao longo do tempo (Lukacs, 2012). Exemplificado 

em Oliveira e Carvalho (2016) no caso da Vila de Igatu na Bahia, onde, em decorrência do 

processo de urbanização turística, atualmente o turismo e a construção civil são considerados 

as principais atividades econômicas, ao mesmo tempo em que o garimpo é sempre mencionado 

pelos moradores nativos e permanece enraizado no cotidiano e na identidade do lugar. Ordoquí 

(2010) destaca a forma como o território é apropriado pelo turismo responde como a atividade 

se desenvolve no destino turístico, nessa análise aspectos históricos e sociais permitem 

compreender o processo de urbanização turística a partir de uma abordagem totalizadora de 

suas implicações.   

A partir das referências apresentadas podemos fazer um quadro de categorias que 

buscam sintetizar a relação dialética entre as categorias próprias do materialismo histórico 

dialético e as consequentes categorias de análise de um processo de urbanização turística como 

apresentado na Figura 2 . 
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Figura 2: Cruzamento categorias do MHD e urbanização turística 

 

Fonte: elaborado pelos autores, 2018. 

 

A discussão sobre a urbanização turística busca entender as forças sociais que agem no 

território e suas especificidades. Para isso é fundamental compreender criticamente os 

processos urbanos que atuam na urbanização desencadeada pela atividade turística.  

As categorias de análise da urbanização turística precisam ser entendidas a partir de uma 

relação dialética entre cada uma delas, e, portanto, dinâmica e contraditória. Desta forma, o 

quadro conceitual das categorias de análise pode ficar mais bem representado se expressados 

como a Figura 3. 

Figura 3: Integração das Categorias de Análise da urbanização turística 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2018. 
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O momento atual aponta caminho para a análise do movimento de produção do território 

evidenciando as relações de contradição que estão postas desde o princípio do capitalismo. 

Inserindo a dialética e a materialidade histórica como centro para compreensão da sociedade no 

período atual.  

As pesquisas orientadas pelo método dialético, revelam a historicidade do fenômeno e 

suas relações em nível mais amplo, situam o problema dentro de um contexto complexo. E, ao 

mesmo tempo, estabelece e aponta as contradições possíveis dentre os fenômenos investigados.  

E, no que se refere ao turismo, a validade da perspectiva materialista histórico-dialética 

é relevante por compreender, explicar e reinterpretar o fenômeno, frente a predominância de 

abordagens que condicionaram explicações convencionais com resultados parciais e 

fragmentados (Jiménes & Castillo, 2017).  

 

3.7 Considerações finais 

  

O materialismo histórico dialético é uma proposta teórico-metodológica que se 

distingue pela condição de explicar a realidade para depois compreendê-la, pois a verdadeira 

compreensão somente acontece a partir do contato com a realidade material.  

O pesquisador que opta pelo materialismo está marcado pela realidade social, sua 

observação e texto não são isentos de posicionamento crítico e a objetividade está diretamente 

relacionada com a sua realidade (Gomide, 2014). Ao contrário do que trazem outras abordagens 

epistemológicas como o positivismo, a ideia de imparcialidade e a separação entre sujeito e 

objeto, que na discussão sobre o território se traduz na negação deste como produto social 

construído dialeticamente (Lefebvre, 2008) não são o foco na análise materialista histórica-

dialética. É importante considerar que o tipo de abordagem escolhida determinará a forma como 

resultará a análise de determinado objeto de estudo. 

Visando o objetivo deste artigo foi possível articular uma perspectiva de pesquisa sobre 

a cidade e a urbanização turística apoiada na abordagem epistemológica do materialismo 

histórico dialético através do cruzamento de categorias do materialismo que também foram 

identificadas na discussão sobre a urbanização turística. As categorias valor de uso, valor de 

troca, modo de produção, contradição, história e dialética contribuem para a compreensão 

crítica dos processos presentes na urbanização desencadeada pelo turismo. Diante da atividade 

turística entendida como um fenômeno permeado por questões sociais, econômicas, culturais, 

ambientais e políticas é necessário um pensamento científico que consiga englobar as múltiplas 

questões da realidade do turismo e sua relação com o urbano (Gonçalves, 2016). O pensamento 
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dialético proporciona importante contribuição para a concepção de metodologias no campo das 

pesquisas sobre a cidade e a urbanização turística. 

De forma alguma esse texto almejou esgotar a discussão sobre tema. Pelo contrário, 

estes apontamentos visão estimular o desenvolvimento de pesquisas na área e contribuir para a 

discussão das bases epistemológicas na pesquisa científica do turismo. 

As análises aqui organizadas requerem maiores aprofundamentos em estudos vindouros. 

Este artigo consiste em uma revisão bibliográfica e discussão teórica sobre o tema da cidade, a 

urbanização turística e o materialismo histórico dialético. E, abre espaço para um processo de 

investigação na realidade empírica.  

Para o desenvolvimento de pesquisas futuras cabe abordar distintos procedimentos 

metodológicos à luz do materialismo para que se possa compreender as particularidades da 

urbanização turística em diferentes cidades, regiões e países. É relevante destacar que se tenha 

absoluta clareza de que o tipo de abordagem epistemológica determinará a matiz, o tom das 

análises. 
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4 REPERCUSSÕES DA URBANIZAÇÃO TURÍSTICA NO TERRITÓRIO URBANO 

Resumo: O território apropriado pelo processo de urbanização turística agrega um conjunto 

de elementos que se materializam para o turismo acontecer. Nesse contexto, alguns 

elementos apresentam mais expressividade do que outros, o que possibilita fazer a leitura 

da urbanização turística. O estudo da urbanização turística pode ser capaz de diferenciar a 

cobertura, uso e ocupação do solo e a morfologia urbana. A pesquisa tem como objetivo 

identificar e compreender os processos de apropriação do espaço urbano pela urbanização 

turística nos estudos de caso de Gramado e Canela, Rio Grande do Sul e São Joaquim e 

Urubici em Santa Catarina. A metodologia adotada inclui pesquisa bibliográfica e 

documental de dados secundários. Com o uso de técnicas de sensoriamento remoto e 

observação não participante foi possível a classificação supervisionada das imagens de 

satélite dando origem à informações sobre cobertura, uso e ocupação do solo, bem como 

sobre a morfologia urbana. Os resultados encontrados demonstraram a apropriação da 

urbanização nas áreas mais centrais do território urbano, contribuindo para a formação de 

um padrão monofuncional de caráter misto. O modo como o processo de urbanização 

turística se materializa repercute na formação de territórios turísticos em que o valor de uso 

tende a ser substituído pelo valor de troca. 

 

Palavras-chave: Urbanização turística. Cobertura do solo. Uso e ocupação do solo, 

Morfologia urbana. 

 

4.1 Introdução 

 

 A morfologia urbana tem como objeto de estudo a forma de tudo aquilo que se 

materializa no território. Ao considerar que as atividades econômicas se apropriam do território 

e imprimem marcas particulares, é possível afirmar que apresentam características 

morfológicas próprias (REGO; MENEGUETTI, 2011). 

 O turismo é um fenômeno social amplo e complexo que envolve uma atividade 

econômica. O desenvolvimento de suas atividades não acontece em qualquer território, 

tampouco se estende por todo o território. Para que a atividade turística aconteça, uma série de 

requisitos devem ser considerados, daí seu caráter seletivo. Entre esses pontos necessários 

estão: materialidades (LEFEBVRE, 1991; LUCHIARI, 2000), formas (SANTOS, 1992; 

FRATUCCI, 2000) e usos (CRUZ, 2003; SILVEIRA e RODRIGUES, 2015. 

 Atrativos turísticos, infraestrutura turística e infraestrutura básica urbana são a base para 

o turismo (CRUZ, 2002). Esses elementos compõem o conjunto de características morfológicas 

do território reapropriado pelo turismo. Alguns elementos têm mais expressividade na 

morfologia do território turístico, em especial a infraestrutura turística e os atrativos construídos 

promovidos pela urbanização turística (MASCARENHAS, 2004). 
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 A agenda de pesquisa em turismo apresenta preocupação com o planejamento e gestão 

dos destinos turísticos desde o século XX. Atualmente, crescem as preocupações à medida que 

as repercussões negativas da atividade se intensificam no território. O que incentiva a discussão 

sobre como o turismo se relaciona com o território na escala intraurbana2. 

 O estudo da morfologia urbana proporciona cruzamentos com outras áreas do 

conhecimento, oportunizando discussões acerca das repercussões das atividades humanas no 

território. Atividades econômicas que envolvem algum tipo de relação com o território podem 

ser estudadas na perspectiva morfológica. A morfologia urbana no turismo aparece como uma 

das formas de estudar o espaço turístico (WŁODARCZYK, 2014), os padrões da paisagem 

urbana (SOTO; CLAVÉ, 2017) e as transformações morfológicas a partir da instalação de 

meios de hospedagem (XIE; CHANDRA; GU, 2013). Esse conjunto de estudos apresentam 

uma relação entre a forma e o território turístico. Também existem estudos em que a morfologia 

urbana está associada a imagem do destino turístico (LEITE; ANJOS; HENZ; SCHAFER; 

ANJOS, 2010), a percepção da imagem pelo turista (SOUZA, 2013) e a atratividade dos 

destinos turísticos (PEREIRA; ANJOS; VIEIRA, 2012). 

A aproximação entre urbanização turística e a morfologia foi abordada por Makowska-

Iskierka (2013). Na pesquisa a autora identificou os efeitos espaciais e morfológicos da 

urbanização turística em uma região metropolitana demonstrando que as modificações se 

manifestaram no desenvolvimento de infraestrutura, tipo de construção residencial e estilo 

arquitetônico.  O estudo de Makowska-Iskierka (2013) demonstra a viabilidade de pesquisar 

apropriação do território pelo turismo. Contudo, ainda são poucas pesquisas que contemplam o 

aspecto morfológico do território turístico, o que desperta para a realização de novas pesquisas 

sobre a escala intraurbana dos destinos turísticos. 

Diante da discussão sobre a leitura da morfologia urbana do território turístico e o 

processo de apropriação da urbanização turística, as pesquisas anteriores não contemplam o 

problema de pesquisa proposto. A partir dessa problemática foram levantados dois pressupostos 

teóricos, já indicados na introdução geral desta tese. O primeiro pressuposto aborda que a 

urbanização turística enquanto processo de apropriação do território promove transformações 

observadas por meio do reconhecimento da morfologia urbana. E o segundo pressuposto 

aborda que a urbanização turística apresenta um processo de apropriação favorecendo uma 

concentração turística dentro do espaço urbano. 

 
2 O termo intraurbano diz respeito aos processos que acontecem dentro da cidade, conforme Villaça (1996). Em 

vista disso, sua utilização faz referência a essa escala de análise. 
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O objetivo de pesquisa desse artigo é identificar e compreender os processos de 

apropriação do espaço urbano pela urbanização turística nos estudos de caso de Gramado e 

Canela, Rio Grande do Sul e São Joaquim e Urubici em Santa Catarina. Três questões de 

pesquisa foram propostas para orientar o objetivo: a) Quais são e como são produzidos os 

processos de apropriação da urbanização turística? b) Como pode ser caracterizada a morfologia 

do espaço urbano apropriado pelo turismo nos estudos de caso? c) Como se configura o espaço 

urbano apropriado pela urbanização turística? 

Para responder essas três questões foi proposto o desenho metodológico de estudo de 

casos múltiplos, com dados de fontes secundárias, coletados por pesquisa bibliográfica e 

documental. Também foram adquiridas imagens de satélite por sensoriamento remoto. A 

interpretação dessas informações foi possível após a observação em campo. Os dados coletados 

foram inseridos em um Sistema de Informações Geográficas e formaram um conjunto de dados 

que caracterizam essa pesquisa como qualitativa-quantitativa. 

A escolha dos casos de estudo foi orientada tanto pela semelhança como pelas distinções 

entre os quatro objetos. Gramado e Canela apresentam fluxo turístico expressivo no Estado do 

Rio Grande do Sul. São Joaquim e Urubici buscam desenvolver o turismo baseado em 

elementos semelhantes a Gramado e Canela, o clima e as paisagens naturais. Ambos tiveram 

suas origens atreladas à exploração de recursos naturais e atividades rurais. E, atualmente, 

buscam o turismo como atividade econômica, ainda que em estágios distintos. 

 

4.2 A cidade e os modos de produção 

 

À medida que a vida social acontece, o espaço geográfico se transforma em território 

usado. O território caracterizado como o espaço da vida (SANTOS, 2002), revela a ideia de 

constante transformação, mas sem esquecer os traços do passado, os valores presentes e os 

impactos de ações futuras. A formação socioespacial indica o modo como o território é usado 

pela sociedade (SILVEIRA, 2010), diante disso, os territórios são construídos e desconstruídos 

socialmente. 

Abordar o conceito de território na urbanização é evidenciar que a dinâmica urbana está 

vinculada ao processo de formação histórica do território. Sua dinâmica deve ser compreendida 

como um processo que envolve a formação e produção, atuando também na adaptação às 

respectivas funções e usos do território (MESQUITA; XAVIER, 2013). 
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Harvey (2006) assinala a fusão entre urbanização e espaço urbano. Para o autor a 

urbanização é um processo social espacialmente fundamentado, no qual, atores com objetivos 

e compromissos diversos interagem em uma configuração específica de práticas sociais 

(HARVEY, 2006). Nessa afirmação, ficam evidentes elementos que remetem ao conceito de 

território, o caráter dinâmico, a dimensão social, as questões de poder, e a base material. 

Por isso Lefebvre (1991) indica que a compreensão das questões urbanas tem um ponto 

de partida, e esse ponto são os modos de produção. As aglomerações urbanas começaram a 

surgir em função da acumulação do excedente agrícola, sucedido pelo comércio e 

posteriormente pela produção de bens manufaturados (MASCARENHAS, 2004). Em cada uso 

do território adquire uma configuração e sentido diferenciado (CARLOS, 2007). 

O processo de industrialização é tido como o indutor dos problemas urbanos, desde o 

planejamento ao crescimento, interferindo diretamente na realidade urbana (LEFEBVRE, 

1991). Embora, a cidade seja resultado de épocas anteriores à industrialização. Com o 

capitalismo, a industrialização passou a caracterizar a sociedade moderna. Neste contexto, 

industrialização e urbanização dão origem ao processo dialético de construção da cidade. 

Lefebvre (2008) explica que o processo de urbanização não é simples consequência da 

industrialização, mas sim decorrente de um salto qualitativo, que resultou de um salto 

quantitativo da produção econômica. E isso se traduz na cidade através de mudanças 

morfológicas alterando os modos de apropriação e uso do território. A sociedade industrial 

urbana revela a produção de um espaço em função das necessidades econômicas (CARLOS, 

2007). 

Portanto, processo de urbanização é a construção constante e dialética da própria cidade. 

Um processo pautado por mudanças que afetam a sociedade como um todo e causado por 

fenômenos relacionados às fases de modernização (MAKOWSKA-ISKIERKA, 2013). Se, a 

princípio, a cidade foi definida por sua produção, ao longo da sua transformação, se desdobrou 

em outros valores. Um dos vetores dessa mudança é atribuído a apropriação do território para 

o consumo (CÉSAR, 2013). Ou seja, o território passa a ser mercadoria para reprodução do 

capital. E assim, a sociedade da produção industrial é sucedida pela sociedade do consumo 

(MULLINS, 1991; LUCHIARI, 1998; CÉSAR, 2010) 

Apesar das críticas ao capitalismo, a configuração do território como mercadoria foi 

“um novo alento” ao capitalismo em escala mundial (HARVEY, 2006). O território como 

mercadoria colocou os tecidos urbanos a serviço do capital. A cidade com sua totalidade de 

infraestrutura (vias, redes, serviços etc.) é dotada de valor de uso. À medida que o espaço urbano 

ingressa na lógica de produção e consumo torna a localização “útil” (DÉAK, 2001). Portanto, 
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ao ser “comercializada” (a localização) enquanto mercadoria é dotada de valor de troca aliada 

aos novos usos do território por atividades como o lazer, o ócio e o turismo (Figura 4). 

Figura 4: Divisão do espaço geográfico 

Fonte: (WŁODARCZYK, 2014) 

A divisão do espaço geográfico conforme apresentada por Włodarczyk (2014) não se 

refere a uma delimitação fechada, mas sim de uso, existem usos para lazer, para trabalho, para 

moradia etc. E, esses usos são permeados uns pelos outros, e ao investigar o uso pela atividade 

turística, essa possível “delimitação” é ainda mais difusa. 

 

4.3 Urbanização turística 

 

Urbanização turística e urbanização não são excludentes (PAIVA; VARGAS, 2013). 

Tampouco a urbanização turística é um processo isolado, pelo contrário, é parte da urbanização, 

uma sequência de processos (MAKOWSKA-ISKIERKA, 2013). É a transformação do 

território, um processo diferenciado de outras formas de urbanização (VARAJÃO; DINIZ, 

2014). 

A urbanização turística apesar de ter um conceito formal somente nos anos 1990, é um 

processo que teve início quando as férias de verão ficaram populares entre as classes média e 

alta no século XIX (ÇEVIRGEN; KESGIN, 2007). Esse período foi marcado pela expansão 

dos serviços turísticos e pelo surgimento das segundas residências. 

A urbanização turística é entendida como um processo de construção socioespacial e 

planejamento das cidades. Lopes Jr. (1997) identificou que a urbanização turística está apoiada 

em referenciais simbólicos, na natureza e na história direcionando o espaço urbano para o 

consumo. E por isso é um processo de urbanização diferenciado tomando como referência a 

urbanização nos períodos anteriores. Todas as relações econômicas, sociais e territoriais são 

redefinidas em função do turismo (MORAES, 2004). 
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O avanço nas pesquisas sobre urbanização turística, nos últimos dez anos, mostra a 

urbanização turística como um processo complexo com particularidades quanto aos aspectos 

espaciais, de produção e lazer (YANG; XIE; XI; GE; LI; KONG, 2013; MARTINS, 2014). O 

turismo, como atividade econômica e prática social, induz essa forma singular de urbanização 

que transforma o território com um padrão de aglomeração próprio (KÖROSSY; CORDEIRO; 

SIMÕES, 2014; TAO; LIU; YU; DU, 2017). 

O processo de apropriação é distinguido pela participação de diferentes atores e 

características socioespaciais contrastantes (LOMELÍ, 2015). Dessa forma, contribui para 

exclusão e desigualdade socioespacial com forte influência no desenvolvimento urbano 

(GONZÁLEZ-PÉREZ; REMOND-ROA; RULLAN-SALAMANCA; VIVES-MIRÓ, 2016; 

COCOLA-GANT, 2018). 

Além disso, a urbanização turística influencia e é influenciada pela sociedade, cultura e 

economia, bem como pelas políticas públicas. Assim, as pesquisas indicam a dificuldade em 

simular e prever a urbanização pelo turismo, mas dão ênfase na viabilidade desse tipo de estudo 

para base do planejamento urbano e turístico (YANG et al., 2013; TAO et al., 2017). 

No Brasil, o tema da urbanização turística é fortemente atribuído aos destinos turísticos 

localizados no litoral. Nesse sentido, é importante ponderar que essa é a porção de território 

mais intensamente ocupada do país (CRUZ, 2003), consequentemente, mais urbanizada. Além 

disso, o clima favorece o turismo de sol e praia, logo, o litoral também é a porção de território 

que recebe mais turistas no Brasil. 

É possível observar que a urbanização turística no litoral brasileiro apresenta como 

características: o confinamento do espaço privado com resorts e parques temáticos (PAIVA, 

2011), a fragmentação do tecido urbano e alterações na paisagem (PANIZZA; ROCHA; 

DANTAS, 2009; ABREU; COSTA, 2017), o que implica na segregação e aumento das 

desigualdades socioeconômicas (MESQUITA; XAVIER, 2013; SOUZA, 2014; DIÓGENES; 

PAIVA, 2017; ABREU; COSTA, 2017) interesses econômicos em detrimento das 

preocupações sociais e ambientais (SILVEIRA; RODRIGUES, 2015). 

Algumas características descritas por Mullins (1991) também foram confirmadas em 

casos brasileiros, como a influência do mercado imobiliário (SILVEIRA; RODRIGUES, 2015; 

OLIVEIRA; CARVALHO, 2016; DIÓGENES; PAIVA, 2017), o atendimento das 

necessidades do turista frente às necessidades dos residentes (SANTOS, 2011; CÉSAR; 

VIANNA, 2013; CÉSAR, 2013; SOUZA, 2014), e a produção de locais para o lazer e satisfação 

pessoal (SILVEIRA; RODRIGUES, 2015). 
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Embora haja um redirecionamento do uso e ocupação do solo para o consumo, a cidade 

urbanizada pelo turismo não é facilmente distinguida. Os serviços e atrativos estão dispersos 

no território, por vezes agrupados espacialmente formando zonas de concentração 

(ASHWORTH; PAGE, 2011). Mullins (1991) descreve: “redutos espaciais de consumo 

hedonista” ocupam os locais mais atrativos para o capital turístico (KÖROSSY; CORDEIRO; 

SIMÕES, 2014). 

As modificações do uso e ocupação do solo podem ser tão profundas que dão origem a 

lugares artificiais, podendo levar a homogeneização do território. Esse processo de ocupação é 

resultado de intervenções por parte da iniciativa privada ou da gestão pública (KÖHLER, 2015; 

SILVEIRA; RODRIGUES, 2015). 

Alguns autores fazem um paralelo com os parques temáticos, que por si só configuram 

a urbanização turística (MULLINS, 1991; GLADSTONE, 1998; PAIVA; VARGAS, 2013). 

No caso das cidades, a homogeneização se refere a um projeto de urbanização que “não leva 

em conta os efetivos usos espaciais e fatos urbanos ou arquitetônicos de caráter funcional” 

(MORAES; TRICÁRICO, 2011, p.122). 

Apesar desses recortes apresentarem características espaciais, de produção e de 

consumo do espaço urbano a maioria desempenha papéis mistos, dificultando a leitura da 

morfologia (MAKOWSKA-ISKIERKA, 2013; DIÓGENES; PAIVA, 2017). 

Por outro lado, existem situações em que o processo de apropriação assume 

exclusivamente o uso turístico, por exemplo, os resorts. Nesses casos o foco desses projetos são 

o interior e as ligações externas são escassas, são mais comuns no litoral, ocupando a faixa 

costeira e têm baixa densidade (GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2016). 

Independente da organização, é uma forma de ocupação que fragmenta o espaço urbano. 

O adensamento da infraestrutura turística concentrada em determinados locais estabelece uma 

nova hierarquia urbana. De maneira fragmentada atendem as necessidades do turismo 

reproduzindo condições desiguais de acesso aos espaços urbanos. 

 

4.4  Morfologia urbana e o turismo 

 

Toda a atividade humana implica em usos do solo, seja a moradia, comércio, serviços, 

finanças, indústria, lazer, agricultura entre outros. O espaço urbano é um produto histórico 

submetido às relações de produção capitalista e reprodução social. Cada uso resulta em marcas 

perceptíveis e passíveis de análise (DÉAK, 2001). 
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Objeto da análise da morfologia urbana, o tecido urbano é dado pelas edificações, ruas, 

quadras, lotes, parques, enfim, pelo sistema viário, padrão de parcelamento do solo, 

aglomerações e espaço livres (LAMAS, 2011). Entre todos esses elementos existem inter-

relações, que estão em constante transformação ao longo do tempo (REGO; MENEGUETTI, 

2011). 

As transformações dos elementos morfológicos contribuem para análise do 

comportamento humano. É possível fazer uma leitura da dimensão material, reconhecendo a 

forma urbana e ocupação funcional do território (MARTINS, 2014). Entretanto, a compreensão 

dos conteúdos histórico e cultural do tecido urbano só se realiza quando agrega o valor social 

(SANTOS, 1992). 

A forma, unicamente, não tem significado, é preciso ler além da matéria a dimensão 

social. Para Lefebvre (1991) o tecido urbano não é somente o tecido humano ou o território 

geográfico, e sim a composição de ambos. 

Essas leituras dão suporte para a apreensão da forma urbana, suas características e 

objetivos estéticos determinantes (PEREIRA; ANJOS; VIEIRA, 2012). A construção da 

morfologia urbana é composta pelas materialidades e pelos atores que imprimem no território 

suas expressões estéticas e ideológicas (LEFEBVRE, 1991). Sem esquecer do suporte 

geográfico (LAMAS, 2011), nem excluir os aspectos intangíveis, os fragmentos que compõem 

a forma urbana evidenciam a morfologia da cidade. 

De acordo com o tipo de urbanização, diferentes dimensões são expressas no território, 

e atribuem significados na formação morfológica. Para Makowska-Iskierka (2013) os processos 

de urbanização multifacetados levam a transformações mais visíveis na morfologia e no uso e 

ocupação do solo. Pelas marcas evidentes do efeito urbano da atividade turística no território, 

Martins (2014) destaca os efeitos artificializadores e transformadores da paisagem. 

Em razão disso, a morfologia urbana não é o estudo isolado da cidade, mas sim um 

campo de estudo complexo em que estão incluídas as dimensões econômicas, demográficas, 

políticas, entre outras (LEFEBVRE, 2001; GONÇALVES, 2016). Aires e Fortes (2010) 

afirmam que a dimensão social pode ser percebida, por exemplo, contrastando os tipos de 

construções. 

A morfologia urbana se estabeleceu como campo de estudo no século XX, a partir da 

contribuição de pesquisadores europeus que buscavam uma metodologia de estudo da estrutura 

espacial das cidades (ROSANELI, 2011). Consolidada, a morfologia urbana é caracterizada 

como uma linha de pesquisa interdisciplinar (REGO; MENEGUETTI, 2011). Disciplinas como 
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geografia, desenho urbano e história tem interesse no entendimento da complexidade da forma 

urbana. 

O estudo da forma urbana expandiu-se após a Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido 

surgiram duas escolas de estudo da morfologia, a italiana com Muratori e a inglesa com Conzen. 

A escola italiana dá ênfase ao planejamento de novas edificações em continuidade com as 

características locais, uma reinterpretação das influências culturais. 

A abordagem inglesa busca a análise da evolução urbana com ênfase na paisagem 

urbana e no tempo. Os elementos fundamentais de estudo da morfologia são a forma (formas 

construídas), a resolução (escala) e o tempo (períodos morfológicos). Com isso, permite a 

leitura e análise a partir dos processos de formação e transformação considerando o plano 

urbano, o tecido urbano e o uso e ocupação do solo (PEREIRA COSTA; GIMMLER NETTO, 

2015). 

Pela característica de análise dinâmica, a abordagem inglesa apresenta maior afinidade 

com os objetivos da pesquisa. Envolve a análise do meio físico da forma urbana, dos processos 

e pessoas que a constituem (REGO; MENEGUETTI, 2011). Ou seja, os pesquisadores 

observam os resultados tangíveis, as dimensões sociais, econômicas e políticas que ganham 

forma e constroem as cidades (MOUDON, 1997). 

Rego e Meneguetti (2011) apresentam a divisão da morfologia urbana da perspectiva 

epistemológica. Segundo os autores, os estudos podem ser segmentados em cognitivos e 

normativos. Os estudos cognitivos são aqueles que apresentam explicações sobre a forma 

urbana. Enquanto os estudos normativos pretendem prescrever o modo como a cidade deveria 

ser planejada e organizada. Assim, de um lado as pesquisas que buscam o ‘porquê’ e de outro 

as pesquisas que abordam o ‘como’ (REGO; MENEGUETTI, 2011). 

Para Rosaneli (2011), a proposta de análise da morfologia urbana distingue dois níveis 

hierárquicos. Um nível geral que objetiva a concepção formal da proposta urbana, capta a 

relação com o contexto e conexões. E um segundo nível específico que explora os elementos 

primários da morfologia. 

O percurso dos estudos da morfologia se formou com os primeiros modelos de natureza 

descritiva, passando por modelos mais operativos, de representação da dinâmica evolutiva até 

o momento em que a morfologia deixou de ser uma perspectiva de análise isolada e passou a 

integrar as ciências urbanas (KRAFTA; FARIA, 2016). Dessa forma, a morfologia compõe 

com outras áreas para gerar um conhecimento articulado com diferentes conjuntos teórico-

conceituais e desenhos metodológicos. 
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Apesar da aproximação com outras áreas do conhecimento, as pesquisas frutos dessa 

relação ainda são reduzidas e consolidadas com padrões fixos em que a variação está no estudo 

de caso em questão (ANDRADE, 2016). Uma condição que pouco contribui para os avanços 

na compreensão das questões urbanas. 

Tendências da morfologia urbana acenam para a possibilidade de estudos além das 

fronteiras disciplinares. Assim como de pesquisas sobre a morfologia como instrumento de 

análise para fins de conservação urbana, morfologia como instrumento de projeto, morfologia 

urbana como meio de entendimento de uma dinâmica de uso do solo (KRAFTA; FARIA, 2016). 

Abordagens que trazem o turismo para o centro da análise da cidade ainda são reduzidas 

(PIMENTEL; CASTROGIOVANNI, 2016). Sobretudo ao reconhecer que o turismo é um 

fenômeno de contornos urbanos e a cidade é o principal núcleo emissor e receptor de turistas 

(PAIVA; VARGAS, 2013; ABREU; COSTA, 2017). O que ainda é pouco analisado são os 

recursos resultantes das intervenções urbanas, a implantação de infraestrutura, o desenho 

urbano e a arquitetura. 

O uso e ocupação do solo pelo turismo é dinâmico e complexo. A expansão do turismo 

é observada na intensificação das alterações na forma, distribuição e relação com os outros usos 

e coberturas do solo (XI; ZHAO; GE; KONG, 2014). Segundo Makowska-Iskierka (2013) as 

mudanças na cobertura e uso do solo resultam em mudanças morfológicas relacionadas ao 

padrão espacial dos destinos turísticos, visível nos terrenos e morfologia das construções. 

A compreensão da morfologia envolve aspectos materiais, logo, passíveis de observação 

e tangíveis. Uma análise que fornece informações sobre como os indivíduos se relacionam com 

as formas do território (PEREIRA; ANJOS; VIEIRA, 2012). Para além disso, as formas 

materializadas no território e sua configuração podem determinar os fluxos de movimento 

urbano (LI; XIAO; YE; XU; LAW, 2016) e, consequentemente, os fluxos turísticos. 

As mudanças na morfologia de áreas construídas estão relacionadas às mudanças na 

morfologia dos destinos turísticos. A morfologia do destino turístico tem influência do 

planejamento urbano. Aquelas cidades que desenvolveram o turismo em etapas têm como 

característica morfológica os layouts multiaxiais ou mosaicos. Por outro lado, as cidades 

planejadas como destinos turísticos geralmente apresentam um layout regular de tabuleiro ou 

radial (MAKOWSKA-ISKIERKA, 2013). 

O desenvolvimento do turismo é indissociável do conjunto atrativo e infraestrutura 

turística. Nesse conjunto estão inclusos “atrativos turísticos, equipamentos e serviços turísticos 

(meios de hospedagem, serviços de alimentação, agentes receptivos, guias de turismo, locais e 
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instalações para entretenimentos etc.) e infraestrutura de apoio (serviços de comunicações, 

transportes, segurança etc.)” (FRATUCCI, 2000, p.122). 

 As infraestruturas são uma expressão morfológica importante e estão relacionadas a 

atratividade dos destinos turísticos (PEREIRA; ANJOS; VIEIRA, 2012; MAKOWSKA-

ISKIERKA, 2013). A localização, acessibilidade e os atrativos turísticos (naturais ou 

construídos) são reconhecidos como insumos para o turismo. 

As pesquisas recentes demonstram a relevância de considerar a morfologia urbana como 

objeto de análise do turismo. É tema de investigação a morfologia nos destinos turísticos de 

litoral, identificando modificações nas proximidades da beira-mar (XIE; GU, 2015), e aquelas 

trazidas pelos resorts de praia (ANDRIOTIS, 2006; XIE; CHANDRA; GU, 2013). 

As pesquisas apresentam a discussão da integração entre morfologia e o planejamento 

turístico nos destinos (XIE; GU, 2011), e o papel das formas urbanas nas políticas públicas de 

turismo (SERRA, 2017). O que indica que a morfologia está relacionada com o destino turístico 

e influencia na atratividade como apresentado por Pereira, Anjos e Vieira (2012) e na percepção 

do visitante com Leite et al., (2010). 

A morfologia urbana surge como uma categoria, no desenvolvimento de indicadores 

para análise espacial da paisagem turística (GKOLTSIOU; TERKENLI, 2008). Da mesma 

forma, é utilizada no contexto das políticas públicas e na relação com as transformações nas 

estruturas sociais e econômicas da cidade (VERGARA-CONSTELLA; CASELLAS, 2016; 

CRESPI-VALLONA; MASCARILLA-MIRÓ, 2018). 

Soto e Clavé (2017) abordam o turismo como um complexo indutor do desenvolvimento 

urbano em destinos turísticos de litoral. Os autores concluem a partir da análise dos padrões da 

paisagem sobre o papel do planejamento urbano e a evolução do processo de transformação da 

paisagem urbana em um destino turístico catalão. 

Na perspectiva de análise do processo de urbanização turística Markowska-Iskeirka 

(2013) apresenta seus efeitos na região metropolitana de Lodz. Para a autora, modificações no 

sistema espacial e de uso, e no tipo de edifício determinam a morfologia de um destino turístico. 

 

4.5 Caracterização da área de estudo 

 

Este estudo compreende a área de quatro municípios, Gramado e Canela localizados na 

região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil na encosta inferior nordeste, no planalto 

sul-rio-grandense. E São Joaquim e Urubici na porção sul do planalto serrano catarinense 

(Figura 5). Gramado e Canela apresentam uma área de aproximadamente 236,6 km² e 253,2 
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km² com população de 35.875 habitantes e 44.998 habitantes, respectivamente (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018). Enquanto São Joaquim e Urubici têm uma área de 

aproximadamente 1.897 km² e 1.017 km² e uma população de 26.763 habitantes e 10.622 

habitantes respectivamente (IBGE, 2018). 

Figura 5: Mapa de localização da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

Gramado foi considerado, em 2008, destino indutor do desenvolvimento turístico 

regional de acordo com o Ministério do Turismo (MTUR). Essa classificação pelo MTur, 

consistia em indicar os 65 destinos mais importantes do turismo brasileiro (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2008, 2012). Para o Ministério do Turismo a competitividade depende de fatores 

como o clima, ecologia, cultura e tradições arquitetônicas como fatores primários. Um segundo 

grupo de fatores, como hotéis, meios de transporte e entretenimento, combinados, determinam 

a competitividade dos destinos (MECCA et al., 2018). 

Em 2019, de acordo com a categorização dos municípios do Programa de 

Regionalização do Turismo, Gramado consta como município da categoria A, que contém 

apenas 62 municípios, nessa categoria, em todo o Brasil, enquanto Canela está na categoria B 

do Ministério do Turismo (2019). A categorização agrega municípios de acordo com o 

desempenho de suas economias do turismo em cinco grupos: A, B, C, D e F, sendo A aqueles 
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municípios com os maiores valores em todas as variáveis e F, aqueles municípios que zeraram 

as cinco variáveis3. 

São Joaquim, assim como Gramado, foi considerado um destino indutor do 

desenvolvimento turístico regional pelo Ministério do Turismo (MTur, 2008). Atualmente, na 

categorização dos municípios pelo PRT, São Joaquim consta na categoria C (MINISTÉRIO 

DO TURISMO, 2019). O município apresenta números ainda pouco expressivos nas variáveis 

consideradas pelo Ministério do Turismo. Já o município de Urubici consta como integrante da 

categoria B (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019). 

A região da área de estudo composta por Canela e Gramado foi colonizada no século 

XX, para exploração das reservas de araucárias, posteriormente, substituída pela agricultura e 

pecuária (RIGATTI, 2002). Os primeiros fluxos de turistas começaram ainda no século XX, 

motivados pelo descanso, saúde e o clima ameno no período do verão. Os municípios 

inicialmente atendiam a lógica de produção de bens e, aos poucos, foram se transformando para 

atender a lógica da produção e consumo de serviços. 

Atualmente, Gramado e Canela apresentam o turismo como principal atividade 

econômica, mas contam ainda com atividades nos setores da agropecuária, agroindústria, 

produção moveleira, construção civil e comércio (IBGE, 2018). Com o desenvolvimento da 

atividade turística, complexas estruturas de meios de hospedagem, gastronomia, saúde e beleza, 

lazer e entretenimento passaram a integrar o território (CÉSAR, 2013). Essas infraestruturas 

compõem a oferta turística na região, juntamente, com as paisagens naturais e o clima. Aspectos 

como a identidade cultural aproveitada, principalmente, pela gastronomia e os eventos de 

grande porte como o Festival de Cinema, o Natal Luz, entre outros, também são atrativos que 

sustentam o turismo na região (LEITE, 2013; RISCO; FIORI, 2016). 

A região composta por São Joaquim e Urubici teve o processo de formação marcado 

por ciclos econômicos atribuídos a, principalmente, quatro atividades econômicas, a pecuária, 

o extrativismo, a agricultura e o turismo. O primeiro ciclo tem origem com a ocupação da região 

a partir do comércio de gado do Rio Grande do Sul com a Região Sudeste (CORDEIRO, 2006). 

A pecuária extensiva foi a principal atividade até a metade do século XX quando entrou em 

declínio. 

A exploração de recursos madeireiros sucedeu a pecuária visando as florestas de 

pinheiros da região serrana (CORDEIRO, 2006). Após o declínio da atividade madeireira 

 
3 A metodologia de categorização do Ministério do Turismo utiliza cinco variáveis: estabelecimentos de 

hospedagem, empregos em estabelecimentos de hospedagem, visitantes domésticos, visitantes internacionais 

earrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019). 
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extrativista, o cultivo agrícola, ganhou espaço na economia regional. Com destaque à 

pomicultura de São Joaquim (LOSSO, 2010), município conhecido pelo cultivo da maçã que 

começou ainda no século XX. A região também é produtora de madeira de reflorestamento 

(SILVEIRA, 2005; SOUZA; BASTOS, 2011). O município de Urubici tem sua base econômica 

na pecuária e agricultura, com destaque para a produção de hortaliças, maçãs, vime e erva-mate 

(ALBUQUERQUE, 2004; MACHADO, 2016). 

O turismo começou a ser visto como uma alternativa para a economia local após a 

década de 1960 (BATHKE, 2002). As características climáticas e paisagísticas da região 

favoreceram o desenvolvimento da atividade, indicando um quarto ciclo na economia regional. 

O desenvolvimento da atividade turística se destaca em três eixos: o turismo de frio, em função 

do clima de altitude com expectativa de precipitação de neve e baixas temperaturas; o turismo 

rural, vinculado à atividade pecuária e às antigas propriedades rurais; e o enoturismo, 

impulsionado pela vitivinicultura com a produção de vinhos de altitude (LOSSO, 2010). 

Também são realizados eventos como a Festa Nacional da Maçã e o Festival de Inverno 

(CORDEIRO, 2006). 

 

4.6 Desenho metodológico 

 

Metodologicamente, esta pesquisa está ancorada na abordagem qualitativa-quantitativa 

por incorporar dados que exprimem os aspectos sensíveis das coisas e que não podem ser 

medidos, bem como dados que medem a grandeza das coisas e que podem ser expressos em 

números, e, assim, fornecer uma análise abrangente da urbanização turística. Para atingir o 

objetivo de identificar e compreender os processos de apropriação do espaço urbano pela 

urbanização turística nos estudos de caso foram utilizadas pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e observação não participante sistemática (Figura 6). A estrutura dos 

procedimentos metodológicos representa o caminho percorrido para responder às perguntas de 

pesquisa e ao objetivo. No entanto, não é constituído de etapas estáticas ou rígidas, são não-

contíguas, por vezes simultâneas e permeáveis. 
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Figura 6:Estrutura dos procedimentos metodológicos 

 
Fonte: elaborado pela autora, (2020). 

As seguintes etapas de pesquisa foram seguidas: 

1. Levantamento bibliográfico e documental sobre as áreas de estudo 

2. Aquisição e pré-processamento (correção atmosférica) das imagens de satélite Landsat 

-5, ano 1996 e Landsat-8, ano 2018. 

3. Geração de composição colorida com as bandas do vermelho, verde e azul (30 metros 

de resolução espacial) e posterior fusionamento com a banda pancromática (15 metros 

de resolução espacial); 

4. Geração de polígonos de treinamento identificando na imagem de satélite a cobertura 

do solo classificado visualmente como as classes: área construída (AC), corpos d’água 

(CA), vegetação nativa (VN) e vegetação modificada (VM); 

5. Classificação supervisionada dos pixels de cada imagem de satélite utilizando as áreas 

de treinamento das classes; 

6. Elaboração de mapas a partir da classificação supervisionada, dando origem a uma 

análise espacial do uso e cobertura do solo em todos os municípios; 

7. Elaboração de mapas de densidade Kernel para os pontos identificados como 

infraestrutura turística; 
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8. Interpretação com base nas categorias da urbanização turística e discussão das 

informações coletadas, buscando correlações entre os dados e a literatura. 

 

A pesquisa bibliográfica foi o ponto de partida, na qual foi realizada a busca dos estudos 

prévios sobre os dois destinos turísticos escolhidos. A pesquisa documental buscou informações 

junto aos órgãos de pesquisa: MapBiomas (Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso 

do Solo no Brasil) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Fundação de 

Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE); Infraestrutura Estadual de Dados 

Espaciais – IEDE/RS, à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

– EPAGRI, e Diretoria de Estatística e Cartografia (DEGE), Governo do Estado de Santa 

Catarina. Também foram consultados órgãos públicos e instituições gestoras do turismo como 

o Ministério do Turismo (MTur), Prefeitura Municipal de Gramado (Secretaria Municipal de 

Planejamento, Urbanismo, Publicidade e Defesa Civil, Secretaria Municipal de Turismo), 

Prefeitura Municipal de São Joaquim (Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria 

Municipal de Turismo, Indústria e Comércio). As fontes documentais contribuíram com dados 

sobre cobertura, uso e ocupação do solo, mapas topográficos e dados estatísticos sobre aspectos 

socioeconômicos. 

O processamento das imagens de satélite exige uma série de etapas que estão descritas 

na sequência e sintetizadas na Figura 7. Os dados foram cruzados com as informações obtidas 

das imagens multiespectrais dos sensores Enhanced Thematic Mapper (ETM) a bordo do 

Landsat-5 e Operational Land Imager (OLI) a bordo do Landsat-8, adquiridas no banco de 

imagens do site do Serviço de Levantamento Geológico Americano (USGS) 

(earthexplorer.usgs.gov). 

Assim, a escolha das imagens passou pelos seguintes critérios, 1996 (Landsat-5) por 

fornecer a imagem mais antiga com melhor resolução espacial disponível (30 metros) e 2018 

(Landsat-8) por fornecer a imagem mais recente a partir do último satélite lançado disponível 

no período de início do processamento para essa tese, além da ausência de nuvens em’ ambos 

os anos. 
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Figura 7: Fluxograma metodológico do SIG 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

O processamento das imagens foi realizado no software Quantum GIS – QGIS (versão 

3.10.6) na forma de um Sistema de Informações Geográficas – SIG. Em cada imagem de satélite 

foi gerada uma composição colorida nas bandas do visível (vermelho, verde e azul), resultando 

em uma imagem com resolução espacial de 30 metros. E para o ano de 2018, a imagem foi 

fusionada (Pan Sharpening) à banda pancromática de 15 metros de resolução espacial, 

resultando em uma imagem com esta resolução. 

Desta forma a classificação supervisionada das imagens, no ambiente QGIS, foi 

executada utilizando a ferramenta Dzetsaka. O algoritmo de Máxima Verossimilhança foi 

empregado para realização do processamento das imagens. Moreira (2011) menciona que nessa 

classificação são utilizados algoritmos para o reconhecimento dos padrões espectrais da 

imagem com base em uma amostra de área de treinamento. 

Estas áreas de treinamento são utilizadas para que a classificação supervisionada seja 

realizada de forma coerente com os alvos identificados nas áreas de estudo. A classificação dos 

pixels das imagens de satélite é definida como um método que consiste em agrupar pixels, a 

partir de suas semelhanças, em classes determinadas ou não pelo usuário.  

Portanto, a classificação orientada para um objeto é um processo em que o passo 

preliminar é a segmentação da imagem, cujos segmentos são usados como amostras para que 

as regras atribuídas na rede semântica gerem hipóteses e se concretizem como objetos para 



72 
 

determinada classe. Além de simular técnicas de interpretação visual através da modelagem do 

conhecimento para a identificação de feições, a classificação supervisionada é baseada na 

descrição de padrões identificadores, tais como, cor, textura, métrica e contexto (CRUZ et al., 

2007). 

Para cada imagem de satélite foram gerados polígonos de treinamento identificando as 

4 classes de interesse: a primeira classe foi definida como área construída (AC); a segunda 

classe foi identificada como vegetação modificada (VM); a terceira como vegetação nativa 

(VN); e, por fim, a quarta classe foi definida como corpos d’água (CA) (Quadro 2). 

Quadro 2: Descrição das classes da classificação supervisionada 

Número Cobertura do solo Descrição 

1 Área construída 

Tecido urbano contínuo 

Tecido urbano fragmentado 

Unidades industriais e comerciais 

Redes de transporte 

Áreas urbanizadas com predomínio de 

superfícies não vegetadas, incluindo 

estradas, vias e construções 

2 Vegetação modificada 

Áreas predominantemente ocupadas com 

cultivos anuais 

Áreas de uso agropecuário onde não foi 

possível distinguir entre pastagem e 

agricultura. 

Áreas de desmatamento 

Floresta plantada (Espécies arbóreas 

plantadas para fins comerciais (ex. 

eucalipto, pinus) 

Áreas destinadas à pecuária 

Paisagismo e ajardinamento 

3 Vegetação nativa 

Floresta Ombrófila Densa, Aberta e Mista e 

Floresta Estacional Semi-Decidual, 

Floresta Estacional Decidual e Formação 

Pioneira Arbórea. 

Áreas de proteção ambiental 

Zonas reflorestadas 

4 Corpo d’água 

Rios, lagos, represas, reservatórios e outros 

corpos d'água 

Área referente a lagos artificiais 

Fonte: adaptado de Coordination of Information on the Environment – CORINE (STEEMANS, 2008). 

 

A partir dos pixels de cada classe resultante do processamento no ambiente QGIS, foram 

gerados vetores (polígonos) e, posteriormente, utilizando a ferramenta calculadora de campo 

foram calculadas as áreas superficiais em quilômetros quadrados (km²) de cada vetor, 

representado pelas classes de interesse. 

Algumas coberturas do solo apresentam assinatura predominante, como é o caso das 

áreas urbanas, do pasto e da floresta, enquanto em outros, a resposta depende do tamanho do 
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alvo dominante, como por exemplo, casas de campo cercadas por algumas árvores e cultivos 

diversos (CRUZ et al., 2007). 

Para análise dos dados ainda foram geradas estimativas de densidade de kernel, também 

conhecidos como mapas de calor. Nesse tipo de representação as áreas “quentes” ou de maior 

intensidade sinalizam os locais com maior concentração de elementos. O estimador de 

densidade kernel desenha uma vizinhança circular ao redor de cada ponto da amostra, 

correspondendo ao raio de influência, aqui determinado por 150m (SILVERMAN, 1986). 

Os mapas de calor gerados trazem a informação sobre a infraestrutura turística. A 

pesquisa documental forneceu dados para identificar nas áreas construídas a distribuição da 

infraestrutura turística. Como infraestrutura turística foram considerados meios de hospedagem, 

serviços de alimentação, serviços de agenciamento turístico e transportes, e atrativos turísticos 

listados pelos sites oficiais de turismo para cada caso e complementado pelo banco de dados 

Google Earth Pro. Todos foram classificados considerando o número total de cada categoria 

com níveis de densidade que variam de acordo com a cor e são representados em escala de 

vermelho, sendo a tonalidade mais escura a densidade mais alta e a tonalidade mais clara a 

densidade mais baixa. 

A estrutura de análise do conjunto de dados coletados e sistematizados é baseada nas 

categorias de análise assumidas do capítulo 3 (MINASI et al., 2019): valor de uso; valor de 

troca; modo de produção; contradição; dialética; história. Ou, em suas correspondentes na 

urbanização turística: uso e ocupação; território mercadoria; produção e consumo; segregação 

e gentrificação; dinamicidade; apropriação. 

 

4.7 Resultados 

 

Os dados coletados estão apresentados e discutidos em três partes. A primeira delas 

sobre o conjunto de análises quanto à cobertura do solo e o processo de apropriação, a segunda 

avança sobre a morfologia urbana tratando do uso e ocupação do solo, e a terceira relaciona as 

discussões anteriores com a dispersão da infraestrutura turística abordando a configuração do 

território turístico. 

 

• Cobertura do solo 

 

Entre os quatro casos analisados foi observado alguns resultados convergentes e outros 

pontos divergentes. No que se refere às classes de cobertura do solo a única que apresenta 
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regressão é vegetação nativa, enquanto os maiores aumentos foram identificados na classe 

vegetação modificada (Figura 8). 

A regressão nas áreas de VN em Gramado no período analisado foi de 37,4 km². Essa 

área representa, expressivos, 15,5% do tamanho total do município. Em consequência as classes 

VM e AC apresentaram aumento em suas áreas. A vegetação modificada teve o aumento mais 

expressivo com a adição de 30,6 km² em relação à 1996. As áreas construídas expandiram com 

menor expressividade em relação a VM. Contudo, tomando como referência a própria classe, a 

cobertura do solo como área construída mais que dobrou, passando de 7,3 km² para 19,6 km². 

Canela apresenta comportamento semelhante nas suas classes. Assim, a área construída 

cresceu em 3,5 km², de 1996 para 2018, e acompanhando Gramado, a vegetação modificada 

teve a maior adição de área entre as classes, com 5% a mais do que o identificado em 1996. 

Figura 8: Evolução das classes (km²) entre 1996 e 2018 nas áreas de estudo 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Ao analisar os casos da região de Santa Catarina, os municípios também apresentam 

comportamento semelhante aos casos da Serra Gaúcha. Contudo, as alterações na área de cada 

classe foram menos expressivas. As alterações variam entre 0,1% a 6% sendo em proporção 

igual para os dois municípios. São Joaquim e Urubici apresentam um aumento de área 

construída de 1,2 km² e 0,64 km² respectivamente. Cabe destacar que entre os quatro casos 

Urubici foi o que apresentou menor variação no período de vinte e dois anos 

O aumento das classes VM e AC foi observado no entorno das estradas e rodovias que 

conectam o centro às áreas rurais dentro dos municípios e aos municípios vizinhos (Figura 9). 
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As alterações antrópicas concentradas ao redor das vias de acesso estão relacionadas com as 

condições de acessibilidade e interconexões intensificando a urbanização. 

Figura 9: Evolução da cobertura do solo entre os anos 1996 e 2018 

. 

 

Fonte: elaborado pela autora, (2019). 

 

O avanço da área construída em Canela e Gramado se configura principalmente no eixo 

que liga os dois municípios. Esse comportamento é induzido pela proximidade entre os dois 

núcleos urbanos. No eixo Oeste-Leste está a integração entre Gramado e Canela. Os dois 

municípios estão envolvidos em uma relação permeada por particularidades. No que se refere 

a estrutura urbana, é possível notar que Gramado se expande em direção a Canela. Esse 
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comportamento urbano viabiliza que os municípios complementem suas ofertas turísticas. A 

mesma situação não é identificada em São Joaquim e Urubici, municípios com áreas territoriais 

maiores e núcleos urbanos mais distantes. Aproximadamente 60 km separam os dois núcleos 

onde estão concentradas a maior parte da área construída de ambos os municípios. 

A expansão das classes se dá, naturalmente, sobre as classes preexistentes. A análise 

dos dados permite observar o avanço das atividades antrópicas sobre as áreas de vegetação 

nativa. Nesse caso, a expansão urbana em Gramado e Canela teve como principal origem as 

áreas reconhecidas como vegetação nativa. Já São Joaquim apresenta um equilíbrio na 

contribuição de cada classe, enquanto Urubici teve a predominância expressiva de contribuição 

da vegetação modificada (Figura 10). 

Figura 10:Contribuição das classes para expansão da área urbana nas áreas de estudo 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados coletados, (2020). 

  

Em Canela a expansão da área construída foi de 2% para 3%, representando um 

incremento de 3,5 km². Gramado demonstrou a maior expansão da área construída com o 

aumento de 12,3 km², sendo o município com menor área territorial entre os analisados. Este 

aumento teve 65% de contribuição da classe VN e 35% da classe VM. 

 Os municípios da Serra Catarinense apresentaram pequenos aumentos em área 

construída, revelando uma dinâmica distinta. Urubici em torno de 0,1% (0,64 km²) foi 

identificado como expansão de área construída, sendo que 87% desse aumento foi sobre a 
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vegetação modificada. São Joaquim teve um acréscimo de apenas 1,2 km² em AC, passando de 

0,1% para 0,2% do total de toda sua área territorial. 

 

o Uso e ocupação do solo 

 

Com base nos resultados do comportamento das classes de cobertura do solo foram 

elaborados os resultados sobre o uso e ocupação do solo. A classificação da cobertura do solo 

gerou dados convergentes entre os quatro casos, ainda que com proporções distintas, todos 

tiveram os maiores avanços na classe VM. Porém, ao relacionar ao uso e ocupação do solo, as 

situações são distintas entre as regiões. 

No período de vinte e dois anos o avanço da área construída sobre a vegetação nativa 

em Canela e Gramado demonstra a representatividade de atividades, eminentemente, urbanas. 

Essa transição é acompanhada pela perda de protagonismo da atividade agropecuária para o uso 

turístico. 

O Valor Adicionado Bruto Municipal4 de Gramado e Canela mostra que a agropecuária 

em ambos os municípios representava 3% em 1996 e passou a 1% em 2018, enquanto o setor 

de serviços (setor de origem do turismo) correspondia em 1996 a 55% e subiu para 68% do 

VAB de Gramado, enquanto em Canela subiu de 54% para 60% em 2018 (IBGE, 2018). 

Embora seja constatado o aumento de áreas destinadas à agropecuária, em termos de 

representatividade econômica o turismo ganha destaque, conforme indica o VAB para o setor 

de serviços. 

No mesmo período, o comportamento das classes em São Joaquim e Urubici demonstra 

que as atividades relacionadas a agricultura e pecuária continuam sendo mais representativas 

para a economia do município, do que aquelas realizadas no contexto urbano. Ainda que o 

turismo seja uma atividade econômica na região o destaque dos segmentos de turismo no espaço 

rural e enoturismo demandam que o uso turístico seja incorporado em equilíbrio com as demais 

atividades rurais. 

Ao analisar o VAB de São Joaquim, as atividades agropecuárias apresentam um 

crescimento de 30% em 1996, para 40% em 2018, já o setor de serviços mostrou uma redução 

no VAB de 45% para 40% no mesmo período, demonstrando assim o protagonismo da 

agropecuária frente ao turismo. Em Urubici, o contexto das atividades econômicas mostra uma 

redução no setor agropecuário que em 1996 correspondia a 38% do VAB e passou para 30% 

 
4 Valor Adicionado Bruto Municipal é o valor que cada setor da economia (agropecuária, indústria e serviços) 

acresce ao valor final de tudo que foi produzido em um município (IBGE, 2020). 
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em 2018. Enquanto o setor de serviços teve um crescimento no intervalo de vinte e dois anos, 

passando de 36% em 1996 para 45% em 2018 (IBGE,2018). Esse crescimento mostra as 

atividades turísticas ganhando mais relevância entre as atividades econômicas. 

Os dados do VAB são um indicativo da predominância do uso e ocupação do solo pelos 

setores de serviços e agropecuária. Para uma análise mais específica do setor de serviços, a 

distribuição de infraestrutura turística fornece informações relevantes. O quantitativo da 

infraestrutura turística, tendo como ano base 2020, permite ter um panorama geral da situação 

do turismo em cada um dos casos em análise. Assim, destinos turísticos com alta concentração 

de infraestrutura indicam uma situação de uso e ocupação do solo pela atividade econômica do 

turismo (Tabela 1). 

Tabela 1:Dados sobre infraestrutura turística ano de referência 2020 

Infraestrutura 

turística 
Canela Gramado São Joaquim Urubici 

Atrativos 

Turísticos 

10 36 25 28 

Agências de 

Viagens e 

Turismo 

63 107 12 8 

Meios de 

Hospedagem 

148 302 39 188 

Serviços de 

Alimentação 

143 221 97 120 

Total 364 666 173 344 

Fonte: elaborado pela autora, (2020). 

 

Os dados coletados destacam Gramado como o destino com maior concentração de 

infraestrutura turística em todas as categorias. É relevante observar que é o município com 

menor área territorial, maior porcentagem de participação do turismo no VAB (68%) e maior 

número de infraestrutura turística. O que confirma Gramado como destaque no turismo estadual 

e nacional, mantendo o status que lhe conferiu a posição de destino indutor em 2008 e município 

categoria A em 2019 pelo Ministério do Turismo. Além disso, demonstra que os avanços de 
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área construída são induzidos pela necessidade de construção de novos equipamentos para uso 

do turismo, portanto, um processo de urbanização turística. 

Urubici e São Joaquim mostram outro contexto em relação a infraestrutura turística. 

Urubici apresentam uma oferta quase o dobro de São Joaquim, que em 2008 foi considerado 

destino indutor pelo Ministério do Turismo. Contudo, é possível observar que o turismo 

assumiu maior protagonismo em Urubici, uma vez que foi classificado em 2019 como 

município da categoria B, enquanto São Joaquim consta na categoria C. Logo, com o pequeno 

aumento de área construída em Urubici, não é possível associar o turismo à expansão urbana e 

alteração na cobertura do solo, mas sim, à transformação do uso e ocupação do solo para o 

turismo. 

Os dados da pesquisa documental sobre infraestrutura turística foram sobrepostos às 

imagens de satélite e mostram os pontos de localização da infraestrutura turística. A união dos 

dados do levantamento da infraestrutura turística resultou na elaboração do mapa de densidade 

de Kernel (mapa de calor). Com a informação visual da concentração da infraestrutura turística 

foi analisada a relação da urbanização turística com a formação de um adensamento turístico 

(Figura 11). 

Figura 11: Representação espacial da densidade de Kernel para infraestrutura turística 

 

Fonte: elaborado pela autora, (2020). 
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As imagens geradas mostram a coincidência entre os pontos identificados e as áreas de 

expansão da área construída em Gramado e Canela. A distribuição junto à via que conecta os 

dois municípios (Av. das Hortênsias), e as principais avenidas nos núcleos urbanos (Av. Borges 

de Medeiros, em Gramado e Av. Don Luiz Guanella/Av. Osvaldo Aranha, em Canela), locais 

de maior fluxo de circulação de turistas, representam uma característica da urbanização 

turística. Em Urubici, é possível observar característica semelhante aos casos da Serra Gaúcha, 

em que a infraestrutura turística está distribuída na área de influência das principais vias do 

município (Av. Adolfo Konder e Av. Rodolfo Anderman). 

O conjunto de infraestrutura turística forma manchas de concentração maiores nos 

municípios de Canela e Gramado, configurando uma influência maior da atividade turística, 

principalmente no núcleo urbano. O município de Urubici, mesmo apresentando um número de 

infraestrutura turística aproximado ao de Canela, demonstra manchas menores de concentração 

e pontos mais dispersos no núcleo urbano. Com menores índices de expansão de AC e no 

quantitativo de infraestrutura turística, São Joaquim apresenta dispersão da infraestrutura 

turística pelo território. 

 

o Morfologia da área construída 

• Gramado/RS 

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Gramado (Lei n° 3296, de 21 de 

setembro de 2016) aponta em seus objetivos a consolidação do município como polo regional, 

nacional e internacional de turismo através da ordenação do uso do solo. Além disso, nas 

diretrizes fundamentais, coloca as ações do Plano em função do desenvolvimento do turismo. 

Ainda, o PDDI aponta como princípios a estética, a beleza, a harmonia entre patrimônio natural 

e criado. A preocupação com a estética do espaço urbano é observada nas normas de requisitos 

urbanísticos, de características arquitetônicas predominantes e de ajardinamento. Essas normas 

diferem de acordo com a zona de uso do município, onde aquelas localizadas mais ao centro ou 

em vias de fluxo turístico tem obrigatoriedade em atender e, às demais, é facultativo. 

O PDDI de Gramado divide o território do município em zonas de uso, para isso foram 

delimitados nove tipos de zonas e trinte e seis subdivisões. As zonas se distinguem pelas 

atividades urbanas características e admitidas setorialmente, portanto, pelo seu uso. Existem 

três classificações das atividades: características, admitidas e proibidas, sendo as atividades 

relacionadas ao turismo distribuídas em sete categorias de usos, destas uma exclusiva para 

instalações de hospedagem transitória. De acordo com o zoneamento de Gramado, apenas duas 
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zonas não admitem nenhum tipo de atividade turística, somando trinta e quatro zonas em que 

podem ser instaladas infraestruturas turísticas. 

Sobre as características urbanísticas, o PDDI estabelece o cumprimento de requisitos 

urbanísticos em vinte e seis zonas do município. De acordo com o zoneamento e localização do 

lote, também constam exigências sobre paisagismo e ajardinamento. O PDDI é claro ao 

determinar a largura do passeio público, principalmente nas zonas que comportam o fluxo 

turístico, bem como delimitar o número máximo de pavimentos das construções. As alturas 

mais altas estão concentradas nas zonas centrais com três pavimentos mais cobertura que 

corresponde a altura de até 7 metros entre o piso e a laje do último pavimento. 

Além dos requisitos urbanísticos, dezenove zonas exigem a incorporação de 

características arquitetônicas predominantes, destacando que as obras públicas devem 

apresentar inclusive um estilo arquitetônico estipulado. Para isso, são observados itens 

relacionados à formação histórica da cidade, como arquitetura, cultura, costumes, floreiras, 

ajardinamento etc. Nesse sentido, outras providências estão inseridas no PDDI (Lei n° 3296, de 

21 de setembro de 2016), como a proibição do uso de container em qualquer parte do município, 

inclusive nas zonas em que é facultado atender às características arquitetônicas predominantes. 

Como amostra dos resultados discutidos nos itens anteriores, foi selecionado o trecho 

que corresponde à Avenida Borges de Medeiros (Figura 12). Foram analisados 2,5 km da Av. 

Borges de Medeiros, desde o entroncamento com a Rua Leopoldo Rosenfeld até a Rua Emílio 

Leobet, extensão que contabiliza 172 lotes com a testada para a Av. Borges de Medeiros. 
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Figura 12:Zona de influência e lotes analisados em Gramado 

 

Fonte: adaptado pela autora de Landsat 8 (2020). 

 

A principal característica do trecho é a escassez (quase ausência) de lotes vazios. A 

expansão e intensificação da urbanização resultou em uma área densamente construída. Nesse 

trecho, estão distribuídas 253 construções, sendo a maioria edificações (139) e prédios (114). 

A altura média dos prédios fica entre 2 e 3 pavimentos (2,6 pavimentos), destacando 

que o PDDI permite até três pavimentos com cobertura (Figura 13). A quantidade mais 

significativa são construções térreas, característica de estabelecimentos comerciais, seguida por 

construções com até 1 pavimento. 
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Figura 13:Número de pavimentos área construída da Av. Borges de Medeiros 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2019). 

 

No trecho analisado foi verificado que é comum os prédios usarem a cobertura como 

mais um pavimento, bem como a presença de prédios com 4 pavimentos (Figura 14). Em alguns 

casos a altura reservada à cobertura é utilizada como mais um pavimento, uma forma de vencer 

as determinações do plano diretor vigente. 

Figura 14: Exemplo de prédios com mais de 3 pavimentos na Av. Borges de Medeiros 

 

Fonte: coletado pela autora (2019) 

 

Em termos de distribuição, a extremidade mais ao norte do trecho (mais próxima da Rua 

Emílio Leobet) tem residências que remetem a fase anterior a intensificação da atividade 

turística e consequente intensificação da urbanização nesse trecho. As residências são em 

madeira, estilo chalé, atendem ao uso para moradia (Figura 15) e contabilizam apenas 5 

unidades. Cabe destacar que ao total são 15 edificações em madeira, e nem todas são 

tradicionais. A opção por construções novas em madeira é valorizada por remeter ao estilo 

colonial e integrar o imaginário bucólico do destino turístico Gramado. 
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Figura 15:Exemplo de construções tradicionais de madeira (esquerda) e em estilo colonial, 

europeu e enxaimel atuais (direita)

 

Fonte: coletado pela autora (2019) 

 

Quanto mais ao sul, próximo do acesso ao centro pelas RS-373 e RS-115, que concentra 

o fluxo com origem em Porto Alegre, da Rodoviária e do entroncamento com a Av. das 

Hortênsias, menos frequente é o padrão mais tradicional, e mais frequente a presença de prédios 

e construções de alvenaria. 

Nas características arquitetônicas não existe homogeneidade quanto ao estilo, 

compondo uma morfologia eclética. Os padrões identificados mostram uma tentativa de 

referência ao estilo enxaimel, em alusão a imigração alemã presente em Gramado (Figura 15), 

ou ao estilo colonial europeu, inclusive em prédios sem distinção ao período de construção. 

Na morfologia urbana foram identificados alguns elementos icônicos construídos, são a 

Rua Coberta, o Palácio dos Festivais e a Catedral de Gramado. Todos os elementos estão 

localizados próximos, podendo ser caracterizados como uma referência única. É nesse ponto 

em que recorrentemente há maior concentração de turistas 

Sobre as funções, o trecho analisado segue o padrão de uso das zonas do perímetro 

urbano, com características mistas em que predominam atividades ligadas ao comércio, turismo 
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e residência temporária (Figura 16). Entre os 172 lotes analisados, somente 15 foram 

classificados unicamente como residência, e especificamente residência permanente. 

Figura 16:Análise dos lotes monofuncionais (esquerda) e mistos (direita) da zona de 

influência de Gramado 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A maior quantidade são lotes com estabelecimentos da categoria misto, que foram 

subdivididos em: misto comércio-residência (83), misto comércio-alimentação (7), misto 

comércio-serviço (3), misto comércio-hospedagem (3), misto serviço-residência (1). É clara a 

predominância do uso para o turismo, que se confirma com o tipo de comércio desses 

estabelecimentos que remete às indústrias de transformação de Gramado. A indústria têxtil com 

lojas de confecção, a moveleira com lojas de decoração e artesanato, o chocolate, e, também 

presente, o comércio de itens em couro que remete a exploração do clima frio. 

A Av. Borges de Medeiros é uma amostra da região central de Gramado. Em termos de 

morfologia configura um tecido urbano heterogêneo quanto a forma, mas homogêneo quanto 

ao uso. Tem uma organização espacial com passeios públicos facilitando a acessibilidade e 

caminhabilidade, uso de elementos paisagísticos atendendo ao apelo estético do “estilo das 

casas de Gramado”, características arquitetônicas que remetem à narrativa de “cidade 

europeia”. Ainda, a presença de edificações com mais pavimentos do que o previsto no PDDI 
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indica o alto interesse do mercado imobiliário na região, bem como a demanda por locação e 

compra de espaços para comércio ou residência. 

Aliado a isso, a região central é composta de atividades relacionadas ao turismo como 

uso predominante. Uma concentração linear de serviços e comércios orientados ao turista. A 

zona de influência mostra a associação entre o espacial e o uso dos diversos componentes do 

turismo. Assim, foi produzido pela urbanização turística um território turístico e o urbano se 

torna lugar de desejo. 

 

• Canela/RS 

 

Entre os objetivos de Plano Diretor Municipal de Canela (Lei complementar nº 32/2012) 

está o incentivo ao turismo, para isso são destacadas a busca pela incorporação de novos 

potenciais turísticos, o reforço das características locais e o estabelecimento de parâmetros 

arquitetônicos identificando as características regionais. 

O PDM de Canela contempla um “Modelo Espacial”, que consiste em um conjunto de 

diretrizes de evolução urbana ambiental. Tem entre seus princípios básicos ordenar o uso e 

ocupação do solo por meio do zoneamento, bem como desenvolver o turismo, entre outros. 

O sistema de circulação é planejado para priorizar a área urbana com o objetivo de 

favorecer o turismo. O PDM já determina que o eixo principal da área urbana é caracterizado 

pelo turismo e atividades complementares como comércio e lazer. Existe uma preocupação em 

manter as características do eixo turístico, determinado no Plano Diretor Municipal pelos 

seguintes trechos da cidade: Av. Júlio de Castilhos; Av. João Pessoa; Av. Osvaldo Aranha; Rua 

Dona Carlinda; Rua Danton Corrêa; Rua Prefeito João Alfredo; Rua Batista Luzardo; Rua João 

Pessoa. 

Quanto às características urbanísticas, são permitidos até 5 pavimentos, variando 

conforme a zona. Ainda, o PD define um conceito de identidade visual arquitetônica que deve 

ser incorporado nas zonas centrais e compreende o uso de determinados materiais e a volumetria 

das construções. Nesse sentido são utilizados termos como “características da região” e 

“técnicas construtivas da região serrana”. 

O zoneamento de Canela é dividido em oito zonas que se subdividem em dezessete 

subtipos. As atividades em cada zona são classificadas em uso permitido, não permitido e 

condicionado. As atividades turísticas estão distribuídas nos usos recreativos e prestação de 

serviços, apenas os meios de hospedagem destacam-se no uso residencial. A Zona Especial que 

compreende ambiente natural sensível prevê o uso para o turismo com a instalação de parques 
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de lazer e temáticos. Apenas uma zona, Zona Industrial, não permite nenhuma atividade 

relacionada ao turismo. Canela conta com um tipo de zona denominada Eixos de 

Desenvolvimento Turístico que se constitui nos eixos viários que ligam os principais pontos 

turísticos do Município. 

As atividades econômicas no município estão fortemente engendradas no turismo, a 

ponto de o PDM estabelecer que novas indústrias devem apresentar, entre outros relatórios, 

parecer sobre impactos no turismo. 

A amostra para análise da zona de influência é delimitada pela Rua Felisberto Soares, 

Avenida Osvaldo Aranha, Avenida Don Luiz Guanella5, no trecho que compreende desde a 

Praça da Matriz até a rótula com a Rua José Pedro Piva, percorrendo uma distância de 1,5 km 

(Figura 17). A amostra selecionada compreende o total de 108 lotes com testada para a Rua 

Felisberto Soares/Av. Osvaldo Aranha/Don Luiz Guanella. 

Figura 17:Zona de influência e lotes analisados em Canela 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

A zona de influência de Canela é caracterizada por ser densamente ocupada restando 

apenas 6 lotes vazios. Os 108 lotes identificados são essencialmente construções divididas em 

 
5 Esse trecho compreende uma mesma rua, mas que recebe nomes diferentes. 
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edificações (77), seguido por prédios (26). Em consequência, predominam edificações térreas 

(53) e de 1 pavimento (24). No que se refere aos prédios, a maioria apresenta 4 pavimentos, 

atendendo ao estipulado pelo PDM e a média de número de pavimentos para a área é 2 

pavimentos. 

Figura 18:Número de pavimentos da zona de influência de Canela 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

A zona de influência é marcada por construções em alvenaria (82), com poucos 

exemplares de construções em madeira (9), divididas entre as tradicionais e atuais (Figura 18). 

Ainda, foram encontradas algumas construções que atendem ao tipo misto (9), que mesclam 

alvenaria e madeira. Contudo, não é possível relacionar o tipo de construção e sua 

temporalidade com a localização no trecho analisado. As construções antigas e atuais convivem 

ao longo da Rua Felisberto Soares/Av. Osvaldo Aranha/Don Luiz Guanella. 

Além de uma composição harmônica dentro do estilo arquitetônico almejado pela gestão 

pública por meio do PDM, a área central conta com o elemento ícone da Catedral de Pedra, 

localizada na Praça da Matriz. Esse elemento construído não foge à interpretação do turista por 

sua representatividade no contexto do tecido urbano. 

O tipo de construção leva a observação das demais características arquitetônicas, em 

que se destaca uma homogeneidade na busca de um estilo comum, ainda que não compreenda 

a totalidade de lotes e construções. O padrão identificado segue a mesma linha presente em 

Gramado, em virtude das similaridades quanto ao processo de formação histórica. Além disso, 

o PDM prevê um conceito de identidade arquitetônica que incorpora elementos da chamada 

“arquitetura do tipo serrana” (Figura 19). 
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Figura 19: Exemplo de construção tradicional de madeira (esquerda) e em estilo colonial, 

europeu e enxaimel atual (direita) 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

Sobre as funções dos lotes, foi identificado um padrão de uso misto em que predominam 

o uso para comércio, turismo e residência (temporária e permanente) (Figura 20). Nos 108 lotes, 

foi observado que lotes com uso misto priorizam atividades de comércio e residência (22), e a 

combinação entre comércio e serviço de alimentação (9). Já nos lotes monofuncionais, a 

maioria é dedicada às atividades de comércio (23), principalmente de produtos com apelo ao 

consumo do turista, e serviços de alimentação (22). O uso exclusivo para o turismo, além dos 

serviços de alimentação, representa apenas 5 lotes. 
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Figura 20: Análise dos lotes monofuncionais (esquerda) e mistos (direita) da zona de 

influência 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

Com a amostra da área construída de Canela é possível identificar que o tecido urbano 

busca uma homogeneidade na sua morfologia, representada na manutenção de características 

arquitetônicas compondo uma identidade. A organização espacial favorece a caminhabilidade 

e comporta um fluxo moderado a intenso de turistas e moradores. 

No uso, embora o tecido urbano seja favorável a circulação, o predomínio de atividades 

voltadas às necessidades dos turistas, acaba afastando a circulação de moradores. Mesmo os 

lotes com uso para comércio e serviços de alimentação são voltados ao segmento do turismo, 

explorando o apelo ao clima frio e às características da colonização europeia locais, ativos do 

turismo regional. 

 

• São Joaquim/SC 

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento – PDD de São Joaquim (Lei nº 4.090/2012) 

apresenta como um dos seus objetivos consolidar o município como polo turístico e manter o 
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equilíbrio entre o uso do solo das atividades principais e complementares. A estética e harmonia 

entre patrimônio natural e criado estão entre os princípios citados pelo PDD. 

O município de São Joaquim é dividido em nove zonas, com subdivisões que totalizam 

treze zonas, nas quais apenas duas não permitem nenhum uso para o turismo. As atividades 

turísticas são apresentadas em diversas categorias: atividades rurais; instalações residenciais; 

restaurantes, bares e congêneres; instalações de recreação e lazer; diversões públicas. 

Entre os requisitos urbanísticos são permitidas construções de até onze pavimentos, na 

área central, enquanto nas demais zonas o máximo permitido varia de dois a quatro pavimentos. 

O PDD não aborda outras especificações sobre características urbanísticas, apenas as 

regulamentações básicas sobre recuo frontal, número de pavimentos e parcelamento do solo. 

A amostra selecionada para análise em São Joaquim corresponde ao trecho da Rua 

Major Jacinto Goularte; Rua Manuel J. Pinto6 compreendido entre o cruzamento da Travessa 

Luciano Goularte e Rua Getúlio Vargas, com uma distância de 1 km. No trecho da zona de 

influência foram contabilizados e analisados 92 lotes com testada para a R. Major Jacinto 

Goularte/Manuel J. Pinto (Figura 21). 

Figura 21: Zona de influência e lotes analisados em São Joaquim 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 
6 Esse trecho compreende uma mesma rua, mas que recebe nomes diferentes. 
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Na zona de influência analisada o que foi observado como característica principal é a 

presença de poucos lotes vazios, sendo estes utilizados como estacionamento. A zona apresenta 

87 construções, sendo a maioria edificações (60). No que se refere aos prédios, representam 

apenas 27 das construções e deveriam variar de dois a cinco pavimentos, ainda que tenham sido 

identificados prédios mais altos de 6 (1) e 11 (1) pavimentos. A quantidade mais significativa 

são edificações térreas (37), seguidas pelas construções de 1 pavimento (23) resultando em uma 

altura média de 2,2 pavimentos (Figura 22). 

Figura 22: Número de pavimentos da zona de influência de São Joaquim 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

Quanto ao tipo de construção, o trecho analisado demonstra que a área central é 

intensamente ocupada por construções mais atuais e em alvenaria. No total foram identificadas 

apenas 2 construções em madeira, mas ao contrário das demais regiões, são construções atuais 

(Figura 23). Um indício que as construções do início da ocupação da área central já foram 

sobrepostas por construções mais recentes. 
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Figura 23: Exemplo de construção em madeira 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

A zona de influência não apresenta características arquitetônicas homogêneas, 

compondo uma morfologia urbana bastante eclética. É, portanto, uma região composta na sua 

maioria por construções em alvenaria em que não é identificado nenhum tipo de padrão de 

estilo. Se por um lado falta um destaque no estilo arquitetônico que situe o turista, por outro 

lado a presença de um elemento icônico no tecido urbano desempenha esse papel. Ao fim da 

Rua Major Jacinto Goularte/Manuel J. Pinto está o Mirante Belvedere, ponto mais alto da área 

urbana de São Joaquim que mistura a morfologia natural à morfologia urbana. 

Nas funções dos lotes situados na área analisada predomina o uso misto, principalmente 

de atividades ligadas ao comércio e residência permanente, presente em 36 lotes. Ainda, foram 

identificados lotes de uso misto de serviço de alimentação e residência permanente. 
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Figura 24: Análise dos lotes monofuncionais (esquerda) e mistos (direita) da zona de 

influência 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

Nos lotes monofuncionais identificados, prevalece o uso para comércio (15), serviço de 

alimentação (11) e residência permanente (10). Do total de 92 lotes analisados, apenas 7 

apresentam função específica para o turismo, como meios de hospedagem, agência de turismo, 

museus e local de atendimento ao turista. Ainda que represente um número baixo de lotes com 

função para o turismo, a área analisada corresponde à maior concentração de infraestrutura 

turística em São Joaquim (Figura 24). 

A análise da Rua Major Jacinto Goularte/Manuel J. Pinto caracteriza a região central de 

São Joaquim. O trecho apresenta-se bastante heterogêneo, tanto no tecido urbano como nos 

usos. A organização espacial não apresenta um apelo à circulação nos passeios públicos, 

atendendo a um fluxo pequeno a moderado de pedestres. 

Sobre os usos, os lotes analisados demonstram que a área central de São Joaquim está 

mais orientada para atendimento do uso cotidiano do que para as necessidades do turismo. Essa 

característica vai ao encontro do segmento de turismo predominante no município, o turismo 

no espaço rural. Portanto, a infraestrutura turística se dispersa pelo extenso território de São 
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Joaquim de acordo a localização dos atrativos, sejam eles a paisagem natural ou os locais de 

cultivo agrícola. 

 

• Urubici/SC 

 

O Plano Diretor do município de Urubici – PD (Lei complementar nº 1.400/2009) 

estabelece objetivos para planejamento sustentável, tem como função social o direito à cidade 

destacando o direito ao turismo. O turismo é apresentado como uma forma de diversificação 

das atividades econômicas do município desde que esteja centrado no perfil rural. O Plano 

Diretor aponta a agricultura, o turismo e o comércio como as principais atividades para 

fortalecimento econômico de Urubici. 

O PD contempla a política de meio ambiente, a qual prevê “a consolidação de pontos 

de exploração turística na área rural e urbana do município” (PD, 2009). A preservação está 

atrelada aos recursos hídricos e paisagens naturais que são atrativos para o turismo. 

Ainda que contemple ações no meio urbano o foco principal são as áreas rurais do 

município confirmando a vocação de Urubici para o desenvolvimento do turismo no espaço 

rural. O plano diretor abrange a política de turismo municipal a qual prevê ações para 

consolidação do turismo desde fomento à atividade, com o principal objetivo de consolidar o 

turismo na área rural. A ampliação de vias pavimentadas visa o turismo no espaço rural. Ações 

de saneamento básico também priorizam áreas de interesse turístico. 

Urubici conta com um macrozoneamento do seu território que consiste em cinco zonas 

as quais se subdividem em 13 classificações, sendo uma delas denominada “Zona de interesse 

turístico”, caracterizada como áreas com desenvolvimento sustentável turístico. O zoneamento 

prevê áreas reservadas à cobertura vegetal. Cada zona tem seus usos determinados por 

atividades dividias em uso adequado e tolerado, qualquer outro uso é considerado proibido. 

Os usos delimitados pelo PD agrupam como uso residencial as atividades de meios de 

hospedagem e os demais serviços turísticos estão descritos nas atividades “Prestação de 

Serviços”. As atividades turísticas não são permitidas em nenhuma área classificada como Zona 

Verde, com exceção das atividades de camping. Já as zonas de uso misto acomodam atividades 

para atender necessidades diárias e de turismo. As atividades turísticas estão contempladas em 

quatro zonas (Predominante residencial 2; misto central; misto diversificado 1; misto 

diversificado 2). 
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Sobres as características urbanísticas, o PD estabelece, como número máximo, 6 

pavimentos na maioria das zonas. Outras diretrizes abrangem características de construção 

regulares sobre parcelamento do solo, taxa de impermeabilização, recuo frontal entre outros. 

Para análise de Urubici a zona de influência compreende a Avenida Adolfo Konder, no trecho 

delimitado pela Avenida Rodolfo Anderman e o entroncamento com as Ruas Nereu Ramos e 

Policarpo de Souza Costa, totalizando 2,9 km. Nessa extensão foram contabilizados e 

analisados 226 lotes com testada para a Av. Adolfo Konder. 

Figura 25: Zona de influência e lotes analisados em Urubici 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

Na zona de influência de Urubici a característica que se destaca, principalmente em 

relação as demais zonas, é a quantidade de lotes vazios (20). Ao contrário dos outros casos que 

apresentam uma intensa ocupação do tecido urbano, em Urubici acontece a maior presença de 

lotes ainda não ocupados por construções. Assim, neste trecho estão distribuídas 204 

construções, sendo a maioria edificações (193) e alguns prédios (11) (Figura 25). 

A expressividade de construções identificadas como edificação impacta na 

verticalização do tecido urbano. Nesse ponto, o número de pavimento das construções chega a 
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até 3 andares, porém predominam edificações térreas e de até 1 pavimento (Figura 26). Com 

isso, o número médio de pavimentos na região é baixo (1,3). 

Figura 26: Número de pavimentos da zona de influência de Urubici 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

Na zona de influência foi possível identificar nos tipos de construção a preferência pelas 

construções em alvenaria (140), ainda que as construções em madeira tenham expressividade 

(50). Ainda, os tipos de construção se misturam ao longo do trecho, o que não permite inferir 

que haja algum tipo de intensificação de construções recentes. Isso vale também para os lotes 

sem construção. 

Nos tipos de construções em madeira predominam aquelas mais antigas e associadas ao 

uso como residência. Contudo, são encontrados exemplares de construções atuais em madeira 

e construções que apresentam um estilo arquitetônico que remete à arquitetura colonial (Figura 

27). Ao contrário de Gramado e Canela em que consta nos planos diretores a obrigatoriedade 

de manter características arquitetônicas específicas, Urubici demonstra uma tendência 

espontânea em estabelecer um padrão na morfologia urbana. 

Ainda sobre as características morfológicas do tecido urbano, não se destaca nenhum 

tipo de elemento icônico construído. Em Urubici, esse elemento pode ser atribuído ao entorno 

do centro urbano, que consiste em relevo com vegetação predominantemente nativa, que ao 

mesmo tempo remete ao principal atrativo do destino que são as áreas naturais. 
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Figura 27: Exemplo de construções tradicionais de madeira (esquerda) e em estilo colonial, 

europeu e enxaimel atuais (direita) 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

Sobre as funções dos lotes na zona de influência, a característica em destaque é o 

predomínio de uso monofuncional, principalmente residencial (88) e comercial (33). Entre os 

lotes com uso misto foram identificadas a combinação de atividades de comércio e residência 

(28); e serviço e residência (2). Ainda, dos 202 lotes analisados, 20 são de uso exclusivo para o 

turismo com atividades de meios de hospedagem (15), agência de turismo (4) e informações 

turísticas (1). Os lotes com uso para serviços de alimentação (18) também têm 

representatividade no contexto da zona de influência (Figura 28). 
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Figura 28: Análise dos lotes monofuncionais (esquerda) e mistos (direita) da zona de 

influência 

 

Fonte: dados coletados pela autora (2020). 

 

A zona de influência de Urubici demonstra um tecido urbano pouco verticalizado e 

características arquitetônicas homogêneas, principalmente pelo número de pavimentos e tipo 

de construção. Tais aspectos morfológicos convergem com o entorno do núcleo urbano 

circundado por uma morfologia natural característica da região. Ainda, começam a surgir 

construções com características arquitetônicas semelhantes a outras regiões turísticas serranas, 

como por exemplo Gramado e Canela, e Campos do Jordão. 

A homogeneidade também é observada no uso do solo na região, destacando que mesmo 

sendo a parte mais central da área urbana, ainda predomina o uso residencial. Como tendência, 

é observado que as atividades turísticas começam a ser incorporadas aos poucos na área central, 

principalmente com serviços de alimentação e meios de hospedagem. 

 

4.8 Análise e Discussão 

• Configuração do território turístico 
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A fim de estabelecer a configuração do território turístico dos quatro casos em estudo, 

mais do que apresentar os resultados e discussões sobre uso, ocupação e cobertura do solo, a 

morfologia da área construída e distribuição da infraestrutura turística, é preciso associá-los ao 

enfoque epistemológico. Para isso, é incorporado o componente crítico do materialismo 

histórico dialético. 

Com o suporte das categorias de análise do materialismo histórico dialético identificadas 

na urbanização turística foi possível validar com a pesquisa na realidade empírica cinco das seis 

categorias: valor de uso – uso e ocupação; valor de troca – território mercadoria; modo de 

produção – produção e consumo; dialética – dinamicidade; história – apropriação. 

Nos resultados sobre a cobertura do solo, evidenciando a alteração sobre a classe 

vegetação nativa, sendo a principal “fornecedora” de solo para a classe área construída, a 

categoria apropriação se destaca. Outra alteração relevante se refere a vegetação modificada, 

em que foram identificadas duas situações. Por um lado, mesmo com o aumento das áreas de 

agricultura a participação dessa atividade econômica diminuiu no VAB, enquanto os serviços 

aumentaram, referente a Gramado e Canela. Por outro lado, o aumento das áreas destinadas a 

agricultura aumentou o VAB da agricultura e serviços, referente a Urubici. São Joaquim foi o 

único caso que apresentou aumento no VAB da agropecuária e diminuição nos VAB dos 

serviços. 

O que sugere uma apropriação do turismo também nas propriedades rurais. Um processo 

de especialização do uso para o turismo em que as outras atividades produtivas como a 

agricultura recuam ou passam a integrar a cadeia do turismo. 

O avanço da área construída é intenso e ultrapassa os limites dos espaços de produção 

se espalhando pelo território nos casos de Gramado e Canela. Decorre a formação de espaços 

urbanos influenciados pelo processo de urbanização turística irradiado de forma linear no 

perímetro urbano. Nos casos de São Joaquim e Urubici, o avanço em termos de área construída 

não é expressivo, ao invés disso, temos a alteração no uso do solo. O que antes era uso do 

cotidiano da cidade, passa agora a atender ao uso turístico. 

É comum a todos os casos a relação com o ambiente natural, tanto como atrativo de 

forma direta, caso das cachoeiras em Urubici, quanto de forma indireta, caso da paisagem 

natural em Gramado. Apesar disso, a vegetação nativa é a classe que apresentou maior 

diminuição, logo a mais ameaçada entre as coberturas do solo analisadas. Assim, a urbanização 

turística se apropria das regiões com maior apelo cênico estabelecendo uma forma de 

privatização da paisagem natural, repercutindo em alterações no que é público e privado. 
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A categoria história aborda a materialização da urbanização turística que age 

modificando e transformando as organizações preexistentes do território. As atividades 

econômicas do início do processo de formação foram aos poucos sendo extintas, incorporadas 

ou complementadas à cadeia produtiva do turismo, como é o caso da agropecuária. 

A categoria valor de troca ou território mercadoria é observada na especialização do 

uso de serviços turísticos. Gramado e Canela apresentam uma centralidade monofuncional em 

que todas as atividades ali dispostas estão direcionadas ao turismo. Para Cruz (2003) essa 

configuração tende a incorporação de novos espaços e o abandono parcial ou total de outros, 

tende a levar a constituição, dentro do tecido urbano, de áreas restritas da prática turística. Na 

Serra Catarinense esse processo ainda não é consolidado, tanto pela vocação turística 

direcionada ao turismo no espaço rural, tanto pelo estágio inicial de desenvolvimento do 

turismo. 

Portanto, destinos turísticos apoiados pelo segmento de turismo rural e suas tipologias 

têm o território urbano como apoio ao turismo. Nesse sentido, não implica na transformação 

para especialização do uso para as necessidades da atividade turística. A urbanização turística 

é observada, mas com menor intensidade. 

O território turístico de Canela e Gramado apresenta uma concentração. Mesmo que o 

foco do planejamento urbano no centro das cidades não seja explícito nos planos diretores e 

legislação, essas são as regiões que mais recebem fluxo de turistas, e por consequência é onde 

estão concentradas as ações de ordenamento e estética urbana. O resultado é uma centralidade 

gerada pela urbanização turística com o adensamento de infraestrutura turística e residências 

temporárias (aluguel ou segunda residência) ocupando os pontos mais privilegiados do espaço 

urbano. 

A centralidade promovida pela urbanização turística está associada a categoria valor de 

uso, representada pelo uso e ocupação. O conteúdo dessa categoria expõe que a apropriação 

do território pelo turismo conduz ao desvio de seu propósito elementar, a dinâmica da vida 

cotidiana. 

 Os turistas têm acesso a todos os serviços turísticos como alimentação, hospedagem, 

agenciamento, transporte, entretenimento, atrativos turísticos e comércio nas proximidades do 

centro. Isso não representa que o fluxo fique restrito a esse trecho, uma vez que ocorre a 

distribuição da infraestrutura turística também por ruas secundárias. A centralidade é mais 

evidente em Canela e Gramado, já em Urubici ainda existe a predominância do uso residencial 

e cotidiano no centro urbano. Contudo, o adensamento de serviços de alimentação e meios de 

hospedagem indica a apropriação do território pelo turismo. 
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Essa organização no território inibe a necessidade de deslocamento do turista, bem 

como, por não atender ao uso do cotidiano inibe a presença do morador. O cotidiano da 

comunidade receptora é alterado em seus hábitos, forma de consumo e de viver a cidade. O 

urbano se baseia no valor de uso (Lefebvre, 2001). O mundo da mercadoria tem sua lógica 

imanente, a do valor de troca generalizando sem limites. O lugar de encontro se reduz ao lugar 

onde se conclui o “contrato de troca”, reduzido a mercadoria. 

A transposição do valor de uso pelo valor de troca colocando o território como 

mercadoria remete ao modo de produção do turismo. No processo de urbanização turística o 

objetivo é se apropriar da mais valia urbana e simultaneamente exercer a dominação do plano 

de produção e regulação do espaço (MANSILLA; MARCÚS; BOY, YANES; ARICÓ, 2019). 

Nessa categoria, produção e consumo representam o comportamento do turista de simbolizar e 

ressignificar o espaço urbano. 

A produção do território para consumo está presente nas leis municipais, diretrizes para 

construção civil e nos planos diretores que deixam claras as intenções de estabelecer uma 

morfologia urbana para consumo da cidade pelo turismo, transformar o uso da cidade como um 

todo para o turismo. 

Ainda que não haja uma barreira física o intuito é despertar o desejo para o consumo 

turístico. Segundo Moreira (2013) para isso os agentes promovem os lugares, ou fragmentos, 

eleitos como propulsores de bem-estar (história, cultura, clima, gastronomia, praias e 

montanhas). O que faz do turismo mais uma forma de fragmentar o território já tão 

profundamente fragmentado por outras formas de apropriação. Reduz o território à mercadoria 

e o submete à validação das bolhas de consumo (URRY, 2001; MOREIRA, 2013). O território 

turístico consumido pelos visitantes é composto por fragmentos de experiências e espaços 

orientados para trabalho, consumo, ócio e entretenimento (JUDD, 2003). 

Nos casos estudados (Canela e Gramado), em que o turismo está mais consolidado, é 

observado que o comportamento do turista é passar a maior parte de seu tempo nos centros, 

com destaque para as avenidas principais, na visitação de lojas, cafés, restaurantes, vendo 

pessoas consumindo, sendo visto consumindo e contemplando a paisagem urbana (CÉSAR, 

2013; FREYTAG; BAUDER, 2018). Já nos casos em que o turismo ainda está em 

desenvolvimento (São Joaquim e Urubici) a falta de uma centralidade no território urbano faz 

com que o turista fique disperso e tenha um deslocamento maior dentro da cidade. 

Com relação a categoria dialética e o estado constante de mudanças, categoria que se 

manifesta nos destinos turísticos como dinamicidade. Está situada na busca por novos produtos 

e no atendimento das necessidades dos turistas que mudam com o tempo. A urbanização 
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turística promoveu o adensamento de infraestrutura turística que se multiplica gradativamente 

em Canela, Gramado e Urubici. No caso de São Joaquim a urbanização turística é dispersa e 

mais representativa fora do núcleo urbano. 

Os territórios turísticos de Canela e Gramado são altamente proativos e a todo momento 

surgem novos meios de hospedagem de diversos tipos (pousadas, hotéis, resorts, spas), serviços 

de alimentação, agregando novas especialidades gastronômicas, diferentes serviços de 

entretenimento, e novos tipos de comércio turístico. 

O caso de Gramado ainda conta a particularidade dos atrativos turísticos construídos. 

Essa infraestrutura se expande rapidamente com museus, parques temáticos e fábricas de 

chocolate com o intuito de proporcionar sempre novas experiências aos turistas. Com isso os 

números de infraestrutura turística aumentam a cada ano o que também é impulsionado e 

impulsiona o setor da construção civil. Por isso, as duas atividades econômicas, turismo e 

construção, são indissociáveis em Gramado. 

A mesma dinamização ainda está pouco evidente nos territórios turísticos de São 

Joaquim e Urubici. Embora, Urubici apresente maior dinamicidade considerando que superou 

o número de infraestrutura turística de São Joaquim repercutindo na urbanização turística e 

representado na classificação do Ministério do Turismo. 

 

4.9 Considerações finais 

A pesquisa realizada tratou de responder ao objetivo de identificar e compreender os 

processos de apropriação do espaço urbano pela urbanização turística nos estudos de caso de 

Canela e Gramado, RS e São Joaquim e Urubici, SC e as respectivas questões de pesquisa: 

A compreensão da produção dos processos de urbanização turística mostra que o espaço 

urbano se configura como uma mercadoria produto das ações do mercado imobiliário, empresas 

do setor de turismo e da gestão pública. As cidades reapropriadas pelo turismo são 

comercializadas e consumidas pelos turistas. Os usos da cidade como valor de troca entram em 

conflito com as práticas vinculadas ao seu valor de uso, ou seja, com as apropriações que os 

habitantes da cidade fazem do espaço urbano na reprodução de seu cotidiano. 

Dessa forma, a apropriação pela urbanização turística implica em uma lógica própria. O 

que fica visível em Gramado e Canela é a intensificação do uso turístico na porção central do 

perímetro urbano e o entorno das duas vias estruturantes. Em Urubici, foi observada a tendência 

de a cidade desenvolver o mesmo comportamento das cidades da Serra Gaúcha. Já São Joaquim 
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apresenta uma situação divergente dos demais casos, indicando uma urbanização turística 

dispersa. 

Canela, Gramado e Urubici apresentam um padrão monofuncional de caráter misto de 

comércio, atividades ligadas ao turismo e residência que tende a afastar dessa região as 

atividades do cotidiano. Nesse processo de apropriação pela urbanização turística está a gênese 

da configuração dos territórios turísticos. Um processo de reprodução social que gera novas 

centralidades. 

A morfologia urbana do processo de urbanização turística revela o direcionamento 

visando a produção de um espaço urbano para o consumo do turismo. Elementos estéticos e a 

busca por um padrão de características arquitetônicas convergem para um ideal de cidade 

cenário, desejado por turistas. 

A urbanização turística transformou, e transforma, física, social e economicamente o 

espaço urbano. Os resultados indicam que já no início do desenvolvimento a configuração do 

espaço urbano apropriado pela urbanização turística é um território turístico altamente 

especializado, aberto ao consumo temporário e fechado para a vivência do cotidiano, marcado 

pela seletividade e concentração espacial. 

É, portanto, um processo que precisa atenção devido aos exemplos de outros destinos 

turísticos que buscam uma distribuição espacial mais dispersa do turismo para evitar o excesso 

de concentração e circulação podendo chegar aos casos de overtourism. O caso de São Joaquim 

mostra um tipo de urbanização turística que tende a ser dispersa, ou seja, a circulação do fluxo 

turístico não é concentrada em uma única porção do território. 

As limitações dessa pesquisa envolvem a escassez de dados atuais disponíveis, bem 

como o acesso limitado às informações das secretarias responsáveis pelo planejamento urbano. 

Ainda, a falta de financiamento da pesquisa limitou o uso a imagens de satélites gratuitas que 

apresentam uma resolução espacial menor, ainda que não inviabilize a pesquisa, poderiam ser 

gerados outros produtos além dos viabilizados. Para pesquisas futuras é recomendável analisar 

a urbanização turística, nos casos estudados, pelos próximos 10 anos. 

Como principal contribuição é importante destacar o desenho metodológico inovador 

para o estudo da urbanização turística com a utilização do sensoriamento remoto e sistema de 

informações geográficas aliado à pesquisa documental e observação não participante. 

Igualmente, as discussões fruto da pesquisa empírica contribuíram para a validação de cindo 

das seis categorias teóricas de análise da urbanização turística, ancorada na abordagem 

epistemológica do materialismo histórico dialético (MINASI et al., 2019). 
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Além disso, apresenta como contribuição prática a elaboração de um Sistema de 

Informações Geográficas para os objetos de estudo. A vantagem da utilização de geotecnologias 

é o retorno da pesquisa em forma de um produto que pode ser incorporado tanto ao 

planejamento e gestão do turismo, como do espaço urbano. Uma vez gerado o SIG, os dados 

podem ser atualizados com frequência, mantendo uma base para a tomada de decisões na gestão 

pública. 
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APÊNDICE A – Roteiro de observação não participante 

 

Itens observados Eixo de análise 

Presença de condomínios e loteamentos 

fechados 
Cobertura do solo 

Propriedades rurais com turismo 

Uso dos lotes/edificações Uso e ocupação do solo 

Características do passeio público 

Morfologia da área construída 

Número de pavimentos das edificações 

Características de ajardinamento e 

paisagismo 

Características arquitetônicas 

Tipo de construção 

Ícones no espaço urbano 
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5. URBANIZAÇÃO TURÍSTICA E PRÁTICAS ESPACIAIS DE RESIDENTES E 

TURISTAS 

 

Resumo: O processo de urbanização turística materializa no território a infraestrutura 

necessária para o turismo. Com isso, age na formação de centralidades voltadas para 

atendimento de necessidades de lazer e entretenimento, deixando em segundo plano as 

necessidades de uso do cotidiano. Nesse contexto, surge o questionamento sobre como é a 

relação de turistas e moradores no território apropriado pela urbanização turística. O objetivo 

estabelecido foi o de compreender a prática espacial de turistas e residentes nos territórios da 

urbanização turística nos destinos turísticos Gramado e Canela, RS e São Joaquim e Urubici, 

SC. A partir da netnografia foram coletados dados usando a interface de programação de 

aplicativos. Os dados coletados tiveram como base as hashtags para as postagens utilizadas em 

referências aos destinos turísticos em análise. A base de dados formada agregou os seguintes 

itens: identificador, geolocalização e data da postagem. Os resultados indicaram que o 

quantitativo de postagens de turistas é expressivamente superior ao dos moradores. Também, 

independente da origem das postagens, as geolocalizações se concentram nas áreas centrais e 

são influenciadas pela presença de elementos icônicos e atrativos turísticos. Assim, foi possível 

perceber que o processo de apropriação de urbanização turística repercute no uso do território 

urbano, contribuindo para a que o uso do turista prevaleça sobre o uso do morador.  
 

Palavras-chave: Geolocalização. Urbanização turística. Práticas espaciais. Turistas. 

Residentes. 

 

5.1. Introdução 

 

Como a cidade é significada? Como são significados os modos de viver e de visitar? O 

uso para o turista e para o morador não é o mesmo? Na cidade se estabelece uma 

simultaneidade, a reunião dos conteúdos da vida urbana (LEFEBVRE, 1991), entre eles o 

cotidiano e o turismo. 

A cidade é lugar dos conflitos sociais (CORRÊA, 2007) e desvela as práticas espaciais 

dos usos do espaço. Ao pensar na apropriação pelo turismo é possível observar que os espaços 

habitados pelos turistas tendem a ser meros fragmentos da cidade que os rodeia (JUDD, 2015).  

A urbanização turística é seletiva ao transformar o território em mercadoria, o que 

implica também na seletividade no fluxo turístico. Nesse sentido, é viável traçar um paralelo 

com os conceitos de territórios luminosos e opacos de Santos (2008). Os primeiros remetem 

aos espaços da beleza, de tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, dos privilégios, espaços 

pertencentes à classe dominante, o território turístico. Enquanto os segundos se constituem 

como verdadeiros espaços esquecidos e fora de qualquer imaginário turístico.  

Se os territórios não se misturam, turistas e moradores também estão propensos a isso. 

O processo de urbanização turística age para que o turismo aconteça de forma concentrada nas 
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partes do território mais convenientes. A centralidade produzida afasta os outros usos da cidade 

fazendo com que as práticas espaciais de moradores sejam vividas de forma diferente por conta 

da atividade turística (MELGAÇO, 2010; MOREIRA, 2013). 

Diante do pressuposto “Os territórios da urbanização turística implicam em práticas 

espaciais distintas de residentes e de turistas”, surgiu a pergunta de pesquisa: Como é a relação 

de turistas e de moradores com o território turístico?  

A geolocalização dos usuários, turistas ou residentes, que utilizam redes sociais permite 

analisar um conjunto de dados com suas características e mobilidade em um território. Com o 

uso dos Sistemas de Informação Geográfica esses dados podem ser transformados em um banco 

de dados para análises espaço-temporais e fornecer informações relevantes sobre o 

comportamento das pessoas (turistas ou moradores) para o planejamento urbano e gestão do 

turismo. A visualização das posições geográficas das fotografias tiradas pelos turistas é um 

método promissor para medir a atividade turística nos espaços urbanos (KÁDÁR, 2014; SILVA 

LOPES; REMOALDO; RIBEIRO, 2018; CALLAU; ALBERT; GINÉ, 2019; ZHANG; CHEN; 

LI, 2020). A maioria dos sites de compartilhamento de fotos na internet oferece a possibilidade 

de ''marcação geográfica'', resultando em informações geográficas recuperáveis por bancos de 

dados usando a API (Application Programming Interface) (BAUMANN, 2015) desses sites 

(LOPES, REMOALDO E RIBEIRO, 2018; CALLAU et al., 2019).  

Esses conjuntos de dados podem ser visualizados em mapas digitais, o que torna 

expressivas as correlações da densidade da foto e dos objetos geográficos de uma determinada 

área. É possível diferenciar as fotos tiradas pelos locais e as dos visitantes examinando 

informações do perfil do usuário específico. Os mapas resultantes revelam conexões 

interessantes das atrações turísticas das cidades e as práticas espaciais de turistas e moradores. 

 Dessa forma, a pesquisa possui o seguinte objetivo: compreender a prática espacial de 

turistas e residentes nos territórios da urbanização turística nos destinos turísticos Gramado e 

Canela, RS e São Joaquim e Urubici, SC. Para isso aborda a coleta e análise de dados sobre a 

presença física de turistas e moradores a partir de dados publicados abertamente em redes 

sociais. A pesquisa foi realizada em quatro casos no sul do Brasil, dois no Estado de Santa 

Catarina e dois no Estado do Rio Grande do Sul. Foram escolhidas as cidades de Canela e 

Gramado (RS) e São Joaquim e Urubici (SC). Os casos estudados foram escolhidos 

considerando a lacuna de estudos de urbanização turística em cidades que não estão localizadas 

no litoral, sendo quatro destinos turísticos de serra. Ainda, apresentam semelhanças quanto ao 

tipo de turismo que desenvolvem, fortemente atrelado ao clima frio e a paisagem natural. Ao 
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mesmo tempo, apresentam aspectos distintos quanto a relevância do turismo como atividade 

econômica.  

Para a coleta de dados da pesquisa foram usadas as localizações geográficas das 

fotografias postadas desde a primeira postagem com a hashtag7. Com base nisso, foi possível 

desenhar geovisualizações para revelar o comportamento de concentração e dispersão dos 

turistas e moradores nos casos selecionados.  

Os métodos estabelecidos para registro do comportamento de turistas e moradores nas 

áreas urbanas apresentam algumas limitações quanto a espacialidade. A análise de postagens 

geograficamente posicionadas combina a precisão de informações baseadas no Sistema Global 

de Posicionamento – GPS e o acesso à grandes conjuntos de dados. Como contribuição, os tipos 

de resultados gerados apresentam correlações e padrões espaciais sobre os destinos turísticos. 

O que possibilita o aprofundamento de análises sobre os diferentes níveis de atividades de 

residentes e turistas em locais específicos.  

  

5.2. Referencial teórico 

5.2.1. Prática espacial urbana 

 

O território e seus usos são expressões das relações sociais, mas também as influenciam. 

Logo, existe uma realidade material independente e como aborda Lefebvre (1991) sobre a 

produção do território, este não pode ser entendido como indissociável da realidade social 

urbana.  

Com isso as questões da produção do território são da realidade urbana, da cidade e da 

vida cotidiana. Na perspectiva de Villaça (2017) são as forças sociais que atuam e suas formas 

de atuação. Logo, a dimensão do intraurbano cerca agentes, processos e formas espaciais. Todos 

sob a égide da estrutura econômica (FERRETO, 2020). 

A partir das formas de uso e ocupação do território estão os conflitos sociais urbanos 

expondo que as formas de apropriação subordinadas ao capital expressam movimentos e 

momentos de “choque” (LEFEBVRE, 1991). Portanto, é preciso levar a discussão sobre o 

urbano para a noção de produção desse território. Ainda mais considerando o momento da 

sociedade em que o território assume parte determinante no modo de produção capitalista. Um 

modo de produção imbricado por uma dialética, em que o território é produto que se consome 

ao mesmo tempo em que é meio de produção (FERRETO, 2020).  

 
7 É uma palavra ou expressão precedida de um cardinal (#) para facilitar a pesquisa de um determinado tema. 

Isso torna a publicação indexada dentro de um tema (BAUMANN, 2015). 
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Para Carlos (2011) é preciso pensar o processo de reprodução espacial urbana 

considerando suas dimensões. Um movimento que revela a transição da produção do espaço à 

produção do urbano contemplando as práticas espaciais. É na prática espacial que se desvenda 

os usos do espaço (LEFEBVRE, 1991). 

A prática espacial contempla a produção e reprodução, as localizações particulares e os 

conjuntos espaciais de cada formação social (LEFEBVRE, 1991). Ainda, revela de cada 

membro o seu relacionamento com aquele território. Não sem considerar que, como produto da 

vida em sociedade, o território é condicionado (e condiciona) às demandas econômicas. Aqui, 

representadas pelas demandas da atividade turística. 

Com isso, o território é orientado pela racionalidade econômica baseada na busca pelo 

desenvolvimento, ainda que muitas vezes disfarçada pelo desejo de acumulação (ABREU; 

COSTA, 2017), que tem no próprio território sua condição de reprodução, sua matéria-prima. 

Essa possibilidade demonstra as inerentes contradições do sistema capitalista. 

O urbano, também lugar da reprodução da vida, acaba por revelar mais contradições. A 

relação de uso dos lugares em que se realiza a vida, se produz o valor de uso, e onde se produz 

o valor de troca. De acordo com Carlos (2014), esta contradição revela a essência da dialética 

existente no território e sua reprodução.    

 É no território transformado em mercadoria e entreposto pela lógica de consumo que o 

valor de troca e suas relações subordinam as formas e conteúdo do valor de uso. Valor de uso 

resultado da vida cotidiana, em um território que passa a ser fragmentado, homogeneizado para 

atender a outras necessidades (MEETHAN, 1997; LUCHIARI, 2001; CARLOS, 2014).   

 O modo como a apropriação do território acontece demonstra a fragmentação do urbano. 

Principalmente, porque essa apropriação é diferente de acordo com quem ou o que participa do 

processo. É consequência da fragmentação a produção e expressão de uma forma de segregação 

socioespacial. E a segregação não se manifesta apenas nos temas de moradia, trabalho, mas nas 

formas de circulação das pessoas, serviços e mercadorias. Isto quer dizer que está intimamente 

ligada aos diferentes atores sociais e o uso que fazem do território.  

 Para abordar a fragmentação do território urbano também é preciso falar da 

centralização e descentralização. Para Lefebvre (2002) a realidade urbana é formada pela 

centralidade com áreas especializadas e de segregação. Segundo o autor, qualidades herdadas 

da cidade da era industrial que tendia à uniformidade, homogeneidade, para a continuidade 

constrangedora, exemplos das dinâmicas de segregação socioespaciais (LEFEBVRE, 2002; 

2008). De acordo com Ferreto (2020), a centralização e a segregação têm altos níveis de 

determinação sobre a estrutura intraurbana.  
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Existe, portanto, uma hegemonia dos espaços que indica a aptidão dos elementos 

urbanos para promover fluxos de mercadorias, serviços ou pessoas. O que remete a Santos 

(1996) sobre os territórios luminosos, que pelas densidades técnicas e informacionais se tornam 

mais aptos a atrair atividades econômicas, capital, organização e tudo que resulta destes. Ao 

passo que nos territórios opacos está a ausência ou escassez de tais características. 

As áreas centrais são, normalmente, as que possuem atributos de centralidade. Como 

Spolon (2011; 2013) aborda a centralidade não é exclusividade das áreas geograficamente 

centrais ou tradicionalmente centrais. Ainda, podem assumir diversas formas de expressão na 

cidade capitalista, inclusive se deslocar e derivar subcentros. Nesse sentido, Ferreto (2020) 

aborda que podem ser centros de negócios, comércios ou equipamentos de consumo coletivo, 

por exemplo os equipamentos de uso turístico (MOREIRA, 2013). 

A infraestrutura turística coexiste lado a lado com os outros usos do território, como o 

comércio, residências, empresas, instituições públicas etc. A vida cotidiana é atravessada pelo 

turismo, pelo uso que o turista faz do território urbano. Este é o uso do outro que pode resultar 

no impedimento do uso de determinados espaços da cidade para turistas e moradores (JUDD, 

2015). Dessa forma, interferindo nas práticas espaciais dos atores sociais. 

O que a urbanização turística promove é a concentração produtiva do turismo, 

repercutindo na localização da infraestrutura turística no espaço da cidade. As características 

da configuração territorial da urbanização turística produzem não somente a relação das pessoas 

com o território, mas entre as pessoas, nesse caso turista e residente (RIGATTI, 2002). 

O turismo como atividade econômica acaba priorizando o lazer do outro (JUDD, 2015). 

O turista é considerado esse outro. Na medida em que se desloca para o destino turístico, o 

consome, relaciona-se com outros estranhos (em algum nível) e com moradores e depois se 

retira (MANSILLA et al., 2019). Um processo que mesmo temporário impede o uso de 

determinados fragmentos da cidade (ABREU; COSTA, 2017). 

Embora o espaço público seja concebido para ser público, esse muitas vezes é um 

conceito meramente teórico. A igualdade entre aqueles que ocupam (conferem valor de uso) e 

aqueles que transitam (conferem valor de troca) na prática baseia-se na exclusão.  

Afirmar como Lefevbre (1991) que a cidade é o local do encontro, não é afirmar que 

esse encontro é isento de conflitos, tampouco é resumido aos conflitos. Os usos do cotidiano ao 

longo dos anos passaram a conviver com o turismo de forma cada vez mais intensa. E o turismo, 

que começou como um fenômeno eminentemente urbano apresentava uma convivência 

equilibrada. Algo que gradualmente se alterou quando o turismo alcançou patamares de 

fenômeno global (MANSILLA et al., 2019). 
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5.2.2 Interação de turistas e residentes no território turístico  

 

 Na perspectiva de uma análise do materialismo histórico dialético a produção do 

território está imersa na dialética socioespacial, em que a ação dos atores sociais está nos 

processos de produção e consumo do território urbano (MINASI et al., 2019). Tais ações dos 

atores, segundo observa Corrêa (2013) tem interesses, estratégicas e práticas espaciais próprias. 

 No turismo, de modo mais específico, as novas configurações vão gradativamente 

divergindo do que foi construído pelo processo de formação histórico. A nova forma de uso e 

ocupação do solo se expande fazendo surgir novas formas urbanas e novos usos das formas 

urbanas (SILVEIRA; RODRIGUES, 2015). Com isso, disputam com a população residente os 

espaços. 

 Mesmo com uma infraestrutura que lhe é própria, a atividade turística não se concretiza 

como uma entidade espacial distinta (ASHWORTH; PAGE, 2011). Por isso, o conceito de 

cidade turística ainda carece de amadurecimento. O território urbano é um conjunto de usos e 

experiências concentradas em centros ou distritos, podendo também estar dispersas 

espacialmente (PAIVA; VARGAS, 2013). O que diferencia a experiência turística do consumo 

local são a linguagem, ícones e símbolos próprios do turismo. E a característica definidora, o 

uso ilimitado do tempo de lazer (MULLINS, 1991). 

Para MacCannell (2002) o território urbano apropriado pelo turismo assume a 

característica de uma natureza híbrida. Portanto, o urbano é o espaço vivido dos moradores e 

espaço das representações dos e para os turistas (ROSCOCHE, 2014).  

 Se a relação turismo e cidade é da coexistência de usos, a associação entre turismo e 

conflito é inerente. Dada a expressão adquirida por essa associação, o debate emergiu com força 

nos últimos anos (PALOMEQUE, 2015). Os movimentos de crítica ao crescimento e saturação 

do turismo foram observados em Veneza, Rio de Janeiro, Amsterdã, Barcelona, Palma de 

Maiorca, alguns dos casos citados por Milano (2018). A partir dessas situações surgiram 

conceitos como turismofobia e overtourism, que indicam a intolerância ao grande volume de 

fluxo turístico, logo uma expressão da hostilidade no turismo ou para com o turismo.  

O overtourism indica o mal-estar com relação ao desenvolvimento turístico resultando 

na saturação quanto ao volume de turistas (MILANO, 2018). Uma situação que tem como 

dimensão geográfica o território urbano e acaba por modificar ou substituir o uso cotidiano por 

um lugar de consumo. Judd (2003) aborda como esse processo levaria ao extremo, 

transformando a cidade em um parque temático, algo somente para o turismo e o turista.  
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Cabe destacar que esse seria o extremo oposto considerando uma escala de apropriação 

do turismo. Autores como Mullins (1991), Gladstone (1998), Urry (2001), Bailey (2008) 

consideram que essa apropriação é parcial, portanto, fragmenta o território urbano em bolhas, 

centralidades e concentrações para o consumo do turismo. 

Os resultados do capítulo 4 “Repercussões da urbanização turística no território urbano” 

corroboram ao demonstrar que o turismo se concentra em determinadas áreas facilitando a 

circulação de turistas. Algo que não acontece por acaso, embora as cidades sejam anteriores ao 

turismo. O interesse no desenvolvimento da atividade demanda o esforço de poder público e 

iniciativa privada em prol do planejamento turístico.   

Lefebvre (1991) em “A produção do espaço” apontava que onde o turismo ocorre existe 

um planejamento maior, mais cuidadoso, centralizado e hierarquizado. As áreas mais utilizadas 

pelo turismo são priorizadas nos investimentos em infraestrutura básica e turística 

(MESQUITA; XAVIER, 2013). Na medida do possível controlando não só a experiência de 

quem consome o território turístico, mas a experiência urbana, buscando eliminar a vida 

cotidiana (JUDD, 2003; MELGAÇO, 2010). 

Nesse contexto, existe priorização e excessivo investimento em infraestrutura turística 

a qual não é disponibilizada para a população residente, pois em muitos casos já existe uma 

nítida segregação espacial que inviabiliza a população de usufruir tais benefícios. 

(RODRIGUES, 1996; MESQUITA; XAVIER, 2013; ROSCOCHE, 2014). Para Ashwoth e 

Page (2011) é a ascensão da privatização do espaço público da cidade, principalmente pelo 

turismo estar cada vez mais caracterizado como um produto privatizado (JUDD, 2015).  

Por um lado, o planejamento por meio do processo de urbanização turística é 

responsável por incorporar no território elementos que estão no imaginário do turista. Por outro, 

a presença do turista e atividades desenvolvidas dão vida ao território turístico (FREYTAG; 

BAUDER, 2018). Dessa forma, se configuram lugares em que há maior presença de turistas do 

que moradores e mais instalações e serviços para turistas do que para locais (PEARCE, 1998). 

Rigatti (2002) aponta que na essência toda a cidade e sua estrutura física representam o 

campo de relações de turistas (estranhos) e moradores. Proporcionando por meio da morfologia 

urbana características configuracionais no território urbano para tal. De acordo Rigatti (2002) 

o urbano é adaptado para facilitar e dificultar as modalidades de encontros entre os atores 

sociais. As formas têm a função de demarcar a circulação (MELGAÇO, 2010). 

Por consequência, nas cidades que têm a atividade turística como principal atividade 

econômica, essa relação de adaptação é mais acirrada. Visto que as medidas que visam a 

organização e controle desses encontros não agem sob a totalidade. Residentes precisam manter 
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certo domínio dos espaços cotidianos. Turistas carecem da sensação de segurança e 

estranhamento controlado para fluidez da experiência turística.  

Como apontam Moraes e Tricárico (2006) o processo de urbanização encaminhado pelo 

turismo penaliza a população local, privando-a de suas práticas espaciais. O solo urbano 

converte-se em mercadoria estabelecendo uma relação perversa entre um fictício 

desenvolvimento e a convergência da população para a cidade. (GONÇALVES, 2016). 

Na literatura é comum encontrar a referência de que o turismo deve produzir um lugar 

que primeiro seja bom para o residente e depois para o turista. Consequentemente, se o lugar é 

bom para o residente, também será para o visitante (FONSECA; COSTA, 2004). Porém, cabe 

considerar que o turismo é capaz de promover o desenvolvimento, da mesma forma promover 

conflito e contradição. Nesse sentido, a centralidade nesta pesquisa tese está nas relações em 

que existem dois lados, residente e turista (anfitrião e hóspede). Existem dois processos de 

apropriação e uso de espaços do urbano, constituindo territórios do turismo e territórios da vida 

cotidiana. Entre esses territórios há interações, relações, complementariedades, conflitos.  

Nessa via de mão dupla surgem distintas modalidades de interações sociais (entre os 

grupos que compartilham o território) e físicas (dos grupos com o território e do território com 

os grupos). Algumas pesquisas qualificam a segregação (ROSCOCHE, 2014; LOMELÍ, 2015; 

GONZÁLEZ-PEREZ et al., 2016), a exclusão (SANTOS, 2011; ABREU; COSTA, 2017) e a 

gentrificação (COCOLA-GANT, 2018) no contexto da urbanização turística. Interfaces das 

contradições decorrentes do turismo.  

Além das repercussões físicas do turismo no território, cabe analisar como são as 

práticas espaciais dentro desse contexto. Nas publicações sobre urbanização turística as práticas 

espaciais são abordadas como resultado do processo, ou apoiado em uma relação de causa e 

efeito (SANTOS, 2011; MESQUITA; XAVIER, 2013; GONZÁLES-PEREZ et al., 2016; 

ABREU; COSTA, 2017). Nesse contexto, o caráter inovador está em propor como perspectiva 

de análise (ROSCOCHE, 2014; LOMELÍ, 2015; COCOLA-GANT, 2018) na busca de 

contribuir com a lacuna de conhecimento. 

 

 

5.3 Desenho metodológico 

  

O desenho metodológico é caracterizado por uma abordagem qualitativa-quantitativa 

sob a perspectiva do materialismo histórico dialético. A pesquisa tem como base dados 

primários coletados a partir de pesquisa documental e analisados segundo seu conteúdo. 
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A netnografia é um método que adaptou técnicas e procedimentos para investigar o 

comportamento virtual (GONDIM; BOLZÁN; ESPÍNOLA; ALEXANDRE, 2020). 

Constituem fontes de dados sites, blogs, redes sociais e outros que tenham a interação de 

usuários. 

O conteúdo gerado pelo usuário (UGC) é a base para o compartilhamento e colaboração 

de informações na Internet. As tecnologias de informação e comunicação atuais fornecem 

formas inovadoras de coleta de dados sobre os movimentos turísticos. Os usuários das redes 

sociais disponibilizam diversas informações ao utilizarem seus perfis online.  

O conteúdo gerado pelo utilizador são informações digitais dispostas na forma de texto, 

som ou imagem. Esse conteúdo é utilizado pela WEB 2.0 a partir do surgimento das redes 

sociais que possibilitam a comunicação bilateral. O CGU é gerado de forma espontânea 

(MAURER; HINTERDORFER, 2013). Existe um volume elevado de publicações que se 

podem extrair das redes sociais que oferecem informações para variados propósitos (KÁDÁR, 

2014). A principal forma de compartilhamento de informações é por meio de fotografias, mas 

existe um potencial importante na junção da imagem digital aos chamados meta-dados8 

associados. Nesta pesquisa optou-se por utilizar os meta-dados como identificadores, data da 

postagem e geolocalização. Por meio dos identificadores foi possível fazer a diferenciação das 

postagens pertencentes a turistas e a moradores (KÁDÁR, 2014). 

Para coleta dos dados foi escolhida de rede social Instagram, pelo grande volume de 

usuários. A rede social Instagram foi criada como um ambiente para compartilhamento de fotos 

que podem ou não utilizar indexadores como as hashtags. Após a escolha da rede social para 

coleta dos dados foi organizada a parte operacional (Figura 29). 

 
8 Meta-dados são informações associadas como identificadores, tags, comentários, likes, geolocalização, entre 

outros (DONAIRE, CAMPRUBÍ E GALÍ, 2014) 
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Figura 29: Framework metodológico 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

A delimitação das hashtags para cada um dos casos foi baseada em pesquisa 

exploratória no Instagram para verificar qual o termo mais utilizado para indexar fotos dos 

objetos de estudo. A partir dessa delimitação foi realizado o levantamento do número total de 

postagem analisadas na sua totalidade. Apenas foram excluídas as postagens que apareciam 

apenas uma vez em determinada localização (Tabela 2).  

Tabela 2: Levantamento das postagens (outubro de 2020) 

Destino Turístico Hashtag Número de postagens 

Canela #canelars 107.000 

Gramado #gramadors 196.000 

São Joaquim #saojoaquimsc 5.600 

Urubici #urubici 146.000 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

 Os dados coletados foram inicialmente organizados em planilhas e posteriormente 

inseridos no ambiente Quantum GIS – QGIS (versão 3.16.0) para armazenamento, 

processamento e análise das informações. Assim, foram gerados mapas temáticos para 

responder ao objetivo de pesquisa. 

  

 Área de estudo 
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A área de estudo é composta por quatro municípios reconhecidos como destinos 

turísticos no sul do Brasil (Figura 30). Os municípios de Canela e Gramado estão localizados 

no nordeste do Rio Grande do Sul distante cerca de 115 km da capital do Estado, Porto Alegre. 

Integram a Região Turística das Hortênsias, na Serra Gaúcha. Em seus processos de formação 

histórica passaram por transformações que colocam a região como polo turístico do Rio Grande 

do Sul (GRIEBELER, BERTI, JUNIOR, 2017). Gramado é um município turístico 

reconhecido, atrai oportunidades de negócios para investir e qualificar este destino da Região 

das Hortênsias, de forma a consolidá-lo, cada vez mais, no cenário turístico nacional e 

internacional (MECCA et al., 2018).  

Os municípios de São Joaquim e Urubici estão localizados no planalto sul-catarinense 

distante aproximadamente 220 km da capital do Estado de Santa Catarina, Florianópolis. Os 

municípios têm passado por transformações decorrentes do desenvolvimento de novas 

atividades econômicas, dentre as quais se destacam o turismo e, especificamente em São 

Joaquim, a vitivinicultura com a recente produção de vinhos de altitude (CORDEIRO, 2006; 

LOSSO, 2010).  

Figura 30: Mapa de localização da área de estudo 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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O desenvolvimento da atividade turística nos destinos que compõem a área de estudo se 

destaca nos seguintes eixos: o turismo de frio, em função do clima de altitude (serra) com 

expectativa de precipitação de neve e baixas temperaturas; o turismo rural, o enoturismo; 

turismo de eventos; e o turismo cultural.  

 

5.4 Resultados e discussão 

 

Resultados  

 

Os dados coletados resultaram em um grande conjunto de localizações, para otimizar a 

identificação dos pontos algumas medidas foram tomadas e com isso uma filtragem dos dados. 

As fotografias com mesma geolocalização foram agrupadas em um mesmo ponto. Ainda, foram 

aplicados mais dois filtros, a exclusão das localizações que apresentavam apenas uma 

postagem, uma vez que poderia inferir sobre um erro e sobrecarregar a visualização. Da mesma 

forma foram excluídas as postagens com conteúdo publicitário. Ao total foram analisadas 

99.813 postagens localizadas em Canela; 179.567 postagens localizadas em Gramado; 3.654 

postagens localizadas em São Joaquim; 137.549 postagens localizadas em Urubici. 

É importante destacar que os resultados não foram gerados com base de informações 

temporais. A geolocalização não é garantia que a postagem foi realizada durante a estada na 

determinada localização. Portanto, não é uma informação com acurácia validada. 

O modo mais claro e objetivo de visualizar a distribuição das postagens é adicionando 

um ponto no mapa para cada imagem geolocalizada e disponibilizada online. A Figura 31 

resume a distribuição das imagens postadas, diferindo conforme foram tiradas por residentes 

ou turistas. Na área de estudo as regiões mais urbanizadas são facilmente reconhecidas à 

primeira vista. Há uma concentração de fotos nas áreas centrais do território urbano. Também 

fica visível a distribuição ao longo dos eixos principais da rede viária. 
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Figura 31: Densidade das fotos por caso de acordo com turistas e moradores e relação com a 

presença de elementos icônicos 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

A geovisualização das fotografias de turistas demonstra a intensidade da utilização da 

opção de indexação de postagens por hashtag e atribuição de localização. É possível identificar 

que o comportamento do turista está concentrado enquanto as localizações informadas por 

moradores estão mais dispersas. 

Na Figura 32 também está representada a distribuição das fotografias conforme foram 

tiradas por turistas e residentes em relação a presença dos elementos icônicos de cada destino 

turístico. A exceção é o caso de Urubici, em que o elemento icônico não é representado por um 

ponto construído, mas sim pelo relevo natural que circunda a área urbana. Portanto, esse 

elemento icônico não foi representado no mapa.  

Os pontos sinalizados permitem a análise da presença turística em torno dos elementos 

icônicos dentro da cidade. As diferenças associadas a cada caso evidenciam a complexidade 

nesta relação. Os casos de Canela e Gramado convergem indicando que o elemento icônico 

exerce atratividade no fluxo turístico. Enquanto o caso de São Joaquim demonstra que o 

Mirante Belvedere tem pouco apelo turístico. Essas considerações permitem o estudo e a 
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comparação de qualidades como popularidade, uso turístico-local e complexidade de diferentes 

locais turísticos. 

Figura 32: Relação da localização de atrativos turísticos com a geolocalização das postagens 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Na figura 31 estão relacionadas as informações sobre a localização de atrativos turísticos 

e o quantitativo total de postagens geolocalizadas em cada um dos casos. A distribuição das 

postagens apresenta uma correlação com a localização dos atrativos turísticos nos casos de 

Gramado e Canela. Uma vez que são destinos turísticos com maior concentração de atrativos 

nos centros urbanos.  

Nos casos de São Joaquim e Urubici, em que os principais atrativos turísticos estão 

dispersos na zona rural, a concentração de fotografias é associada a presença de outros serviços 

turísticos. Portanto, uma situação inversa na qual a zona carece de meios de hospedagem e 

serviços de alimentação, enquanto a zona urbana não dispõe de um número expressivo de 

atrativos. 

 

Análise dos resultados 
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As geovisualizações da fotografia turística traçam visivelmente os principais atrativos e 

percursos visitados pelos turistas. O que permite inferir intensidades de uso turístico que 

nenhum outro método conseguiu demonstrar  até então. Esses padrões visíveis se correlacionam 

com a infraestrutura turística e morfologia das partes centrais dos destinos turísticos em análise.  

Algumas das principais semelhanças entre os quatro destinos podem ser deduzidas à 

primeira vista. Todos os quatro têm um núcleo estendido com uso intensivo de turistas, mas 

também têm alguns locais principais fora do centro. Ainda que o quantitativo seja variável em 

cada um dos casos. É importante também destacar que mesmo os destinos turísticos que 

desenvolvem os segmentos de turismo relacionados ao espaço rural, São Joaquim e Urubici, 

ainda é no centro urbano que está a maior concentração de turistas. 

Os padrões mais característicos nos núcleos urbanos centrais são os axiais relacionados 

a algumas avenidas ou ruas principais. Na verdade, esses lugares urbanos são atrações em si, e 

os turistas usam rotas representativas em vez de ruas menos atraentes para se deslocar entre 

outras atrações centrais e maximizar a experiência prevista em um determinado momento. Esse 

comportamento é altamente influenciado pela presença dos elementos ícones, principalmente 

nos casos de Canela e Gramado.  

No nível urbano, as visualizações, em escala, do mapa das atividades turísticas, 

deduzidas das imagens geolocalizadas enviadas ao Instagram, tornaram evidentes os fluxos 

turísticos correlacionados às estruturas morfológicas e turísticas dessas quatro cidades. 

O mapa de distribuição da infraestrutura turística influencia na determinação da 

mobilidade dos turistas. Por consequência, influencia na mobilidade de moradores. Afirmações 

evidenciadas pelos resultados dos dados coletados. Assim, não se trata de um processo de 

dispersão espacial do turismo, fica cada vez mais evidente que os centros mantêm o 

protagonismo na apropriação do turismo. Conforme afirma Moreira (2013), a apropriação pelo 

turismo implica no adensamento dos serviços ligados à atividade, concentrados nas avenidas 

mais valorizadas da cidade.  

O território urbano é muito mais amplo do que a sua área central, mais intensamente 

visitada e acessada por turistas e pouco vivenciada por moradores. É possível relacionar que a 

presença de residentes na centralidade apropriada pela urbanização turística é envolta em uma 

relação de prestação de serviço (MOREIRA, 2013). O uso para lazer e entretenimento é 

prioridade, se não exclusividade, dos estranhos, os turistas. A adaptação do território para 

consumo do turismo o torna receptivo para alguns e segregador para outros. Um processo que, 

além da dimensão estética, também carrega uma carga simbólica (MELGAÇO, 2010). 
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A distribuição das postagens permite constatar a configuração de um território turístico 

nos casos estudados, de maior (Gramado e Canela) ou menor grau (São Joaquim e Urubici). A 

existência de uma zona altamente especializada para consumo turístico já verificada pela 

cobertura, uso, ocupação do solo e morfologia urbana (Capítulo 4), agora é confirmada pela 

concentração de turistas e relativa ausência de residentes. Como consequência, surgem áreas 

supervalorizadas pelo turismo, ao mesmo tempo em que as práticas espaciais de moradores são 

deslocadas. Com isso, a população residente não usufrui dos investimentos postos naquela área 

(ABREU; COSTA, 2017). 

Nesse contexto, o urbano como espaço da vida cotidiana é substituído pela prática da 

atividade turística. Um processo que tem marcas no território para além das formas urbanas, 

são marcas também no seu uso e apropriação (MORAES; TRICÁRICO, 2006; MELGAÇO, 

2010). A urbanização turística ultrapassa a mera dimensão material resultante da introdução de 

infraestrutura turística. As repercussões dessa urbanização são sentidas também na formação 

de centralidades que reproduzem a desigualdade de acesso (MESQUITA; XAVIER, 2013). 

Assim como, no consumo de fragmentos do território, como destaca Moreira (2013). 

A urbanização turística é marcada pela contradição, uma vez que a atividade turística é 

fluxo e atração de pessoas, ao mesmo tempo em que é impedimento e afastamento. A 

urbanização se torna excludente quando é condicionada a um ou poucos usos. A produção e 

consumo do território atende a valorização e expansão do capital de modo perverso por meio 

da intensificação da segregação. Por isso, a categoria segregação e gentrificação de análise da 

urbanização turística na perspectiva do materialismo histórico dialético (MINASI et al.,2019) 

é confirmada. 

 

5.5 Considerações finais  

 

Os resultados alcançados e a discussão gerada pela pesquisa trazem a compreensão da 

prática espacial de turistas e residentes nos territórios da urbanização turística nos destinos 

turísticos Gramado e Canela, RS e São Joaquim e Urubici, SC.  

É importante considerar que o turismo não é o único que gera conflitos na cidade. 

Contudo, é um processo que deve ter atenção devido os exemplos de outros destinos turísticos 

que buscam uma distribuição espacial mais dispersa do turismo. No intuito de evitar o excesso 

de concentração como os destinos turísticos que apresentam casos de overtourism. Nesse 

contexto, os efeitos da fragmentação e centralidade do território apropriado pelo turismo podem 

não ser desejáveis pelos residentes e ao mesmo tempo insatisfatórios para turistas.  
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Nos residentes a configuração do território turístico repercute como o afastamento, a 

desigualdade de acesso, mesmo que não haja uma barreira física para isso. Segrega porque não 

atende as necessidades do cotidiano. Nos turistas repercute mostrando apenas parte da cidade, 

um território especializado que pode ser confundido com uma espécie de parque temático 

totalmente distante da realidade. Atrai porque satisfaz o imaginário do que é a experiência 

turística. Dois usos da cidade que não se aproximam, não de maneira espontânea. 

As repercussões da urbanização turística provocam a necessidade de buscar novas 

formas de pensar e organizar os destinos turísticos urbanos, evitando que os usos da cidade 

sejam excludentes. O acesso e uso do território turístico mesmo que por diferentes atores deve 

ser concomitante. 

Como contribuição o artigo fomenta a discussão sobre as práticas espaciais no nível 

territorial induzidas pela urbanização turística. Ainda, apresenta a validação da categoria 

segregação e gentrificação para análise do processo de urbanização turística. Mostra a 

epistemologia do materialismo histórico dialético como percurso de pesquisa que permite 

analisar o consumo do território apropriado pela urbanização turística. Em termos 

metodológicos, a pesquisa apresenta uma abordagem de coleta e análise de dados que embora 

esteja em ascensão nos estudos do turismo, ainda não foi explorada nos estudos de urbanização 

turística. 

A partir dos resultados da pesquisa surgem insights sobre a densidade de turistas, os 

pontos de interesse que visitam, bem como o uso dos espaços da cidade pelos moradores. Os 

dados com geolocalização não se restringem a ser apenas mais uma camada no planejamento, 

mas além disso reconhece que o território e seu uso são relevantes para compreender o turismo. 

Esse tipo de informação é útil para melhor orientar o desenvolvimento do turismo estabelecendo 

um vínculo entre o planejamento do uso e ocupação do território turístico e a cidade. 

As limitações da pesquisa encontram-se basicamente na distinção das postagens de 

turistas e residentes. Ainda que apoiada na literatura existente, é recomendável que estudos 

desse tipo sejam complementados por outras formas de coleta de dados na intenção de agregar 

uma triangulação de dados. Por fim, como recomendações para pesquisas futuras é indicado o 

uso de métodos de entrevista para complementar a análise, bem como buscar a análise de outros 

meta-dados, como comentários e curtidas dos conteúdos gerados pelo usuário.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

Com a realização da presente pesquisa foi possível identificar que existe uma relação 

entre os constructos discutidos. Apesar de o tema apresentado não ser uma novidade no meio 

acadêmico, os resultados apresentados demonstram sua relevância e atualidade.  

O objetivo geral e os específicos elaborados apresentaram como produto a 

sistematização de categorias de análise da urbanização turística as quais foram validadas por 

meio da pesquisa empírica, nos quatro estudos de caso. A fundamentação teórica viabilizou 

identificar a existência de lacunas na literatura que consolidaram a execução desta tese. Lacunas 

de caráter epistemológico, empírico e metodológico. Além disso, a literatura existente 

contribuiu para a construção dos pressupostos confirmando a aproximação entre os temas da 

urbanização turística, morfologia urbana e práticas espaciais.  

O ponto de partida da tese foi a pergunta de pesquisa: como se caracterizam a morfologia 

urbana e as práticas espaciais de turistas e residentes associadas ao processo de urbanização 

turística? E com sua conclusão é possível afirmar que a urbanização turística é um processo de 

apropriação do território, aqui utilizado o recorte do urbano, que transforma a morfologia 

urbana. Logo, a urbanização turística resulta em uma materialização no território que favorece 

a concentração turística. Portanto, é um processo que fragmenta o território para o atendimento 

das necessidades de lazer e entretenimento, transformando seu valor de uso em valor de troca. 

Com isso, passa de lugar da vida cotidiana para mercadoria. Uma transformação que repercute 

modificando os usos do território, alterando a forma como residentes e turistas manifestam suas 

práticas espaciais.   

Desse modo, foi analisada a morfologia urbana e as práticas espaciais, de turistas e 

residentes, associadas ao processo de urbanização turística. Para isso, utilizou-se uma 

aproximação da pesquisa da urbanização turística e sua relação com a morfologia do território 

urbano e as práticas espaciais apoiada no materialismo histórico dialético. Esse tipo de análise 

sobre o fenômeno urbano, não consiste na negação de outras formas de interpretação, tampouco 

a sobreposição a outras abordagens. Apenas, parte de uma perspectiva de análise que evidencia 

outros aspectos. Enquanto a sociedade for estratificada em classes dentro do sistema capitalista, 

o materialismo histórico dialético viabilizará, por meio de sua teoria e epistemologia, uma 

leitura válida da sociedade. 

A articulação com o materialismo histórico dialético se mostrou relevante por entender 

que a atividade turística também resulta em contradições nos territórios em que se apropria. E, 

vai ao encontro da capacidade da abordagem materialista histórico dialética de analisar o 
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sistema capitalista e entender as relações dos problemas sociais, territoriais e econômicos. 

Sendo a ausência de pesquisas contemplando essa articulação, a primeira lacuna contemplada. 

O processo de urbanização turística, reconhecidamente complexo, na maioria das 

pesquisas, ainda é abordado por aspectos isolados. Os processos mais pesquisados são aqueles 

que ocorrem no litoral, e mais raramente nas áreas rurais ou cidades de interior. Ao trazer para 

o centro da pesquisa quatro estudos de caso localizados no interior do continente e incorrendo 

uma análise aprofundada de suas características é ressaltada uma inovação na tese. Os 

resultados encontrados contribuem para discutir a urbanização turística em outros destinos 

turísticos que não sejam limitados ao segmento de turismo de sol e praia, o que contempla a 

segunda lacuna encontrada. 

Atualmente, as pesquisas brasileiras priorizam um desenho metodológico pouco 

abrangente, limitando o desenvolvimento do conhecimento sobre o tema. Portanto, essa 

pesquisa permitiu aprimorar o estudo da urbanização turística por ser capaz de diferenciar a 

cobertura, uso e ocupação do solo e a morfologia urbana as quais, integradas à base teórica 

sobre o tema e dados sobre a mobilidade de turistas e moradores ampliam o conhecimento sobre 

o fenômeno. Nesse sentido, a tese traz a categoria espacial como perspectiva de análise, para 

além de um reflexo da categoria social. Assim, entendendo que o território reitera as questões 

sociais. 

As análises realizadas indicam que a pesquisa sobre urbanização turística é uma 

discussão que encontra aderência ao território, ainda que pouco abordada de forma prática. Com 

isso, a tese encontra não só um novo caminho teórico que identifica o território como central 

na urbanização turística, como também propõe um instrumental metodológico para isso. 

Ferramentas metodológicas ainda pouco apropriadas por pesquisas no turismo se mostraram 

úteis e viáveis para compreender o processo de urbanização turística e suas repercussões. Nesse 

ponto, a contribuição da tese vai ao encontro da terceira lacuna. 

Em síntese, a tese apresenta como contribuição teórico-metodológica uma 

epistemologia para a urbanização turística ancorada no materialismo histórico dialético. Assim, 

apresenta seis categorias de análise que podem ser replicadas em outros destinos turísticos. Com 

isso, demonstra que a figura apresentada no capítulo 3 (Figura 2) foi validade nos casos 

empíricos, demonstrando que as repercussões da urbanização turística se encontram em uma 

base material ao mesmo tempo que são carregadas de um conteúdo socioespacial. 

Além disso, em termos metodológicos a tese desenvolvida avança na validação do uso 

de outros procedimentos metodológicos para a pesquisa da urbanização turística. A utilização 

do sensoriamento remoto com a interpretação de imagens de satélite, a coleta de dados de 
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geolocalização por netnografia e a inserção de todos os dados em um SIG resultou em um banco 

de dados com grande volume de informações de qualidade em um curto espaço de tempo. 

Com isso, o banco de dados gerado para cada um dos casos analisados também aponta 

para uma contribuição prática da tese. Os bancos da dados em formato de SIG agregam diversas 

fontes que estão dispersas em diferentes formatos ou que ainda não foram correlacionadas. O 

SIG é uma ferramenta gratuita e de simples atualização que pode facilmente ser incorporada à 

gestão pública. A posse dessas informações pode auxiliar na gestão do turismo e no 

planejamento urbano para diminuir as concentrações induzidas pela urbanização turística, como 

forma de evitar efeitos como o overtourism, a segregação socioespacial e a gentrificação.  

Portanto, ancorada pelo olhar teórico de Lefebvre, principalmente, para alcançar uma 

base teórica válida para a análise empírica, a tese desenvolvida propõe um instrumental para 

analisar a relação entre turismo e urbano de forma prática. Uma proposta instrumental com 

suporte inter e multidisciplinar tão característico da pesquisa em turismo. 

A tese apresenta limitações quanto a ausência de dados coletados pessoalmente com 

moradores e turistas. Essas fontes de dados seriam interessantes para desvelar mais 

minunciosamente as questões sobre o uso do território apropriado pela urbanização turística. 

Apesar da intenção inicial da tese contemplar entrevistas com turistas e moradores, os 

desdobramentos da pandemia do Covid-19 restringiram deslocamentos e foi preciso adotar 

medidas de isolamento social.  

Como indicações para pesquisas futuras permanecem questões em aberto: Quais são os 

agentes sociais, os grupos de interesse que atuam na produção e comercialização dos serviços 

turísticos na cidade? Quais são seus interesses? Como tais agentes e grupos se articulam? Como 

se dá sua relação com o Estado?  
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