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RESUMO 

 

A busca por novos caminhos para a compreensão do fenômeno turístico é um tema 
cada vez mais presente nos estudos relativos a esta atividade. Seriam os métodos e 
conceitos geográficos capazes de auxiliar na compreensão do processo de 
turistificação da cidade de Paraty-RJ? Buscando responder a questão problema 
desta investigação, foi definido que o presente trabalho tem por objetivo evidenciar 
que a ciência geográfica, a partir de suas metodologias e conceitos, pode auxiliar na 
compreensão do estudo do Turismo. Fundamenta-se este trabalho na análise do 
conceito identitário geográfico, que vem a ser o espaço; os seus conceitos-chave: 
paisagem, região, lugar e território e, a partir destes, a possibilidade de 
compreensão do espaço e dos fenômenos espaciais, entre estes o turismo, por meio 
das categorias analíticas do espaço, a saber: forma, função, estrutura e processo. A 
cidade de Paraty é usada como objeto desta pesquisa, sendo a mesma analisada 
pelo viés geográfico. Esta investigação metodologicamente caracterizada pelo 
caráter exploratório e qualitativo propiciou preliminarmente identificarmos Paraty 
como um território turístico, dado que o turismo apropriou-se dos objetos urbanos 
existentes e transformou-os em atrativos para consumo turístico, portanto, 
refuncionalizando sua forma. 
 

 

Palavras-chave: Turismo. Conceitos Geográficos. Categorias Analíticas. Paraty-RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The search for new ways to understand the phenomenon of tourism is an 
increasingly present theme in the studies related to this activity. Are the geographical 
methods and concepts capable of assisting to understand the process of tourism in 
the city of Paraty-RJ? Seeking to answer the problem question of this investigation, it 
was defined that the present work aims to show that geographic science, based on 
its methodologies and concepts, can help in the understanding of the study of 
Tourism. This work is based on the analysis of the geographical identity concept, 
which comes to be the space; its key concepts: landscape, region, place and territory 
and, from these, the possibility of understanding space and spatial phenomena, 
among them tourism, through the analytical categories of space, namely: form, 
function, structure and process. The city of Paraty is used as object of this research, 
being analyzed by the geographic bias. This research methodologically characterized 
by the exploratory and qualitative nature, preliminarily propitiated to identify Paraty as 
a tourist territory, given that tourism appropriated existing urban objects and turned 
them into attractions for tourism consumption, thus, refunctionalizing its form. 
 

 

Keywords: Tourism. Geographical Concepts. Analytical Categories. Paraty-RJ. 
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INTRODUÇÃO 

 

É pertinente afirmar que o Turismo desenvolve-se por meio do consumo, 

produção e transformação do espaço, este entendido como a soma dos objetos 

geográficos presentes, e o modo como esses objetos são percebidos, junto à 

sociedade.  

O espaço geográfico atual é o resultado dos processos pelos quais a 

sociedade passou ao longo do seu desenvolvimento, estes processos podem 

originar territórios funcionalizados para a prática da atividade turística, como é o 

caso do munício de Paraty, localizado ao sul do estado do Rio de Janeiro, sendo 

parte integrante da Baía da Ilha Grande e da região turística da Costa Verde1, junto 

aos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e Rio Claro. Possui 

extensão territorial de 925,392 km² (IBGE, 2016), fazendo limite ao Norte com Angra 

dos Reis (RJ), ao Sul com Ubatuba (SP), a Leste com o Oceânico Atlântico e a 

Oeste com Cunha (SP). Estrategicamente localizada entre duas metrópoles, Rio de 

Janeiro e São Paulo, apenas duas rodovias atravessam a cidade: a Estrada Paraty-

Cunha e a Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), também conhecida como 

Rio-Santos (MELLO, 20009). A população estimada é de 40.975 habitantes, 

segundo o IBGE (2016), distribuídos em três distritos: Paraty, Paraty-Mirim e 

Tarituba. A economia é baseada na pesca, na produção de cana de açúcar para a 

fabricação de cachaças e principalmente no turismo (MELLO, 20009). 

O trabalho baseia-se em teorias e metodologias geográficas para a 

compreensão do processo de turistificação da cidade de Paraty, sendo esta 

considerada um território funcional para o desenvolvimento da atividade, por 

intermédio da preservação de suas formas e ressignificação das edificações 

tombadas para atender a demanda proveniente dos centros emissores. 

Analisa-se o fenômeno turístico e suas implicações a partir do estudo de 

importantes conceitos geográficos como espaço, paisagem, região, lugar e território. 

Posteriormente, baseado na designação das categorias analíticas espaciais de 

Santos (2014), a saber: forma, função, estrutura e processo, propõem-se a 

contextualização e análise da cidade turística de Paraty. 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.cidadesmaravilhosas.rj.gov.br/costaverde.asp>. Acesso em: 19 jun. 
2017. 
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A fim de buscar responder a indagação problema desta pesquisa e alcançar o 

objetivo geral, foi desenvolvida esta monografia, estruturada da seguinte forma: um 

primeiro capítulo, intitulado “Apoio teórico-metodológico para a compreensão do 

fenômeno turístico: a contribuição geográfica”, que apresenta o espaço como 

conceito identitário e os conceitos-chave da Geografia e relaciona esses conceitos 

com a cidade de Paraty. E um segundo capítulo: “A turistificação de Paraty-RJ: uma 

análise de base geográfica”, que identifica as categorias analíticas espaciais, 

buscando compreender a evolução do turismo na referida localidade. 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir não só com os estudos do 

turismo na cidade de Paraty e nos demais municípios da Costa Verde fluminense, 

mas também com os estudos do turismo pelo viés geográfico. 
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1 APOIO TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA A COMPREENSÃO DO FENÔMENO 

TURÍSTICO: A CONTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Muitas cidades passaram e continuam passando por intensas transformações 

em seu espaço urbano, ampliando sua atratividade e repercutindo no aumento do 

seu fluxo turístico receptivo, como é o caso de Paraty-RJ. Para melhor compreender 

este processo, no caso de Paraty, fez-se uso de aporte teórico fundamentalmente 

geográfico, visando analisar o turismo e sua relação com o espaço. 

Por epistemologia do turismo compreende-se o estudo dos conhecimentos 

turísticos. A epistemologia, oriunda da ciência filosófica, questiona as bases teóricas 

de diversos assuntos de maneira aprofundada. O turismo, considerado um 

fenômeno multidisciplinar, gera dúvidas à medida que é questionado pela 

epistemologia turística, entre essas, a saber, até onde vai seu campo de estudos. 

Esta problemática tem como solução a apropriação do turismo de conceitos em 

diferentes áreas, ampliando assim o conhecimento e avançando em suas pesquisas 

(LOHMANN; NETTO, 2008). 

De acordo com o filósofo Kuhn (2001 apud LOHMANN; NETTO, 2008) 

algumas comunidades científicas devem romper com os paradigmas vigentes a fim 

de avançar com suas teorias, buscando conceitos em outras áreas para a produção 

do conhecimento. A entender, uma comunidade científica é constituída “de homens 

que partilham um paradigma”, este compreende “os valores, as crenças e os 

métodos que uma comunidade científica partilha” (LOHMANN; NETTO, 2008, p. 21). 

Das ciências que auxiliam no desenvolvimento do estudo do turismo está a 

ciência geográfica, que irá permear o presente trabalho. A Geografia estuda a 

organização do espaço geográfico e toda a sua dimensão. Por meio de reflexões 

epistemológicas as categorias geográficas permitem a formação de conceitos 

importantes para o campo do turismo. A identificação dos conceitos de caráter 

geográfico, tais como espaço, paisagem, região, lugar e território auxiliam no estudo 

do turismo, possibilitando o entendimento das complexas relações estabelecidas 

espacialmente (TELES, 2009).  
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1.1 ESPAÇO: CONCEITO IDENTITÁRIO DA GEOGRAFIA 

 

Vem a ser pertinente entender o turismo mediante a análise do espaço 

geográfico, uma vez que o primeiro opera realizando intervenções no segundo e 

reorganizando a paisagem de acordo com suas exigências. Para Santos (1994, p. 

111) o espaço é 

  
 

[...] um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, entre 
sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, 
mas como o quadro único no qual a história se dá. Sistemas de objetos e 
sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas de objetos 
condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de 
ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos 
preexistentes. 
 

  
O turismo pode ser considerado uma destas ações descritas por Santos. A 

atividade realiza-se consumindo e (re)organizando o espaço, visando o 

desenvolvimento econômico e social e sua complexidade é evidenciada nas 

relações socioespaciais construídas pelo processo de produção espacial.  

Como esclarece Rodrigues (1997), as relações sociais geradas em razão do 

turismo são expressas em três núcleos espaciais: emissores, de onde são 

provenientes as grandes demandas turísticas, como no caso dos centros urbanos; 

deslocamento, trechos por onde se movimentam os fluxos de pessoas; e, por fim, 

receptores, nestes ocorrendo a produção do espaço turístico ou a reformulação do 

mesmo. Nos núcleos receptores, como observa a autora, ocorre nitidamente o 

consumo do espaço sobre duas maneiras: consumo consumptivo e consumo 

produtivo. O consumo consumptivo é aquele que se esgota em si mesmo, ou seja, a 

atividade como ocorre coloca um risco a própria atividade pelos efeitos que provoca 

no espaço. No caso do turismo, é como se a atividade turística colocasse em risco o 

próprio turismo. Já no consumo produtivo, o turismo se adapta às novas exigências 

para a continuidade da atividade no espaço onde esta se realiza, no caso, os 

centros receptivos, minimizando os impactos negativos sociais, ecológicos, culturais 

e econômicos. Com isso, propicia a continuidade da atividade, buscando maximizar 

seus efeitos positivos. 

De modo geral procura-se desenvolver a atividade por meio do consumo 

produtivo, prezando a conservação ecológica, atendendo às necessidades do local e 
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minimizando os impactos negativos com as instalações dos equipamentos turísticos. 

São apresentados aos agentes envolvidos na produção do espaço, e visitantes, os 

conceitos de valorização e preservação do patrimônio natural, histórico e cultural, 

bem como a conscientização e o respeito às leis ambientais vigentes (RODRIGUES, 

1997). 

Com o propósito de reverter o processo de degradação espacial, levar 

melhorias estruturais e sociais à comunidade, gerar emprego e dinamizar a 

economia, proveniente do consumo dos atrativos turísticos criados, faz-se 

fundamental planejar os espaços turísticos de maneira responsável, com objetivos 

previamente estabelecidos, considerando a realidade existente e projetando seu 

desenvolvimento à realidade desejada. Dessa maneira, o planejamento do espaço 

torna-se um instrumento para a organização do mesmo e deve estar integrado com 

as políticas públicas locais, tornando harmoniosa a prática da atividade turística, 

minimizando os impactos ambientais e agregando novas formas e funções aos 

atrativos existentes, sem perder as características próprias e sem prejudicar a 

população residente. 

Ainda que o espaço seja considerado um conceito identitário da Geografia, 

pois é seu objeto de estudo, este se constitui de importantes conceitos-chave que 

permitem com maior clareza seu entendimento, a saber: paisagem, região, lugar e 

território. A seguir, cada um destes conceitos será analisado, buscando esclarecer o 

fenômeno espacial e suas implicações no campo do turismo. 

 

1.2 CONCEITOS-CHAVE DA GEOGRAFIA 

 

Torna-se relevante destacar a existência de diferentes aportes teóricos e 

metodologias que possibilitem analisar, compreender e fornecer conhecimentos que 

auxiliem a conexão entre a ciência geográfica e o turismo, visto que este se apropria 

de conceitos geográficos para elaboração de reflexões teórico-metodológicas 

próprias. 
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1.2.1 Paisagem 

 

A paisagem, considerada um conceito-chave da Geografia, apresenta muitas 

definições, tendo em vista o contexto em que é aplicada. Comumente é dividida em 

paisagem natural, aquela que não sofreu a ação do homem, como uma mata virgem, 

e paisagem artificial, aquela transformada pela ação humana, como as cidades e os 

campos. Todavia, é considerada um recurso mutável, que acompanha a evolução 

das sociedades e sofre constantes modificações através do tempo, como o aumento 

das marés e o efeito dos ventos (LOHMANN; NETTO, 2008). 

O termo paisagem também é aplicado às representações artísticas de uma 

vista, como fotos e pinturas. De acordo com Tuan (1980, p. 153 apud LOHMANN; 

NETTO, 2008, p. 103) 

 
 
A palavra landschap, originária do holandês, designava alguns lugares 
comuns, como ‘um conjunto de fazendas ou campos cercados, às vezes 
uma pequena propriedade ou uma unidade administrativa’. Somente 
quando foi transplantada para a Inglaterra, em fins do século XVI, é que a 
palavra perdeu suas raízes terrenas e adquiriu significado valioso de arte. 
Paisagem chegou a significar um panorama visto de um determinado ponto. 
Depois, foi a representação artística desse panorama. Paisagem também foi 
o pano de fundo de retratos oficiais; o ‘cenário’ de uma ‘pose’. Com esse 
significado, a palavra se integrou inteiramente ao mundo do faz-de-conta.  
 
 

Rodrigues (1997, p. 46) sugere que a paisagem consiste no “quadro 

abrangido pelo campo visual do observador, confundindo-se frequentemente o ver 

com o perceber”. Por meio da percepção a paisagem se exprime de forma única e 

subjetiva, em concordância com a vivência cultural, fantasias e experiências de cada 

um, sempre envolta pela imaginação. 

Aliada do turismo e empregada como um recurso bastante utilizado para a 

elaboração de campanhas promocionais, a imagem de uma paisagem desperta no 

possível visitante a vontade de deslocar-se e conhecer novos lugares. A divulgação 

de representações através de imagens que evoquem os lugares turísticos possibilita 

ao turista a compreensão do funcionamento de uma cidade, ainda que parcialmente 

e de forma simplificada, sua história e a de seus moradores (SILVA, 2004). 

Por meio da percepção a imaginação é estimulada a produzir representações 

paisagísticas reais e fantasiosas de um lugar. A atividade turística ocupa-se dessas 

representações e as utiliza como artifícios midiáticos para a construção da imagem 
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de um destino. “Para o turismo, trata-se de ressaltar aspectos visuais particulares e 

significativos para a composição de imagens suficientemente atraentes para induzir 

o consumo” (SILVA, 2004, p. 19). 

Como comenta Urry (1996 apud LOHMANN; NETTO, 2008), destacam-se 

duas maneiras de observar a paisagem turística: pelo olhar romântico e o olhar 

coletivo. No primeiro, o turista prioriza a natureza e sua atmosfera bucólica, em uma 

experiência perceptiva, “a ênfase é colocada na solidão, na privacidade e em um 

relacionamento pessoal e semi-espiritual com o objeto do olhar” (URRY, 1996, p. 69 

apud SILVA, 2004, p. 33). No olhar coletivo a atenção do turista é desviada para o 

modo de vida urbano e convívio social, o foco está nas grandes cidades e na 

presença de outras pessoas. 

Fundamentado nos olhares românticos e coletivos concebem-se imagens 

para a elaboração de campanhas promocionais de destinos turísticos. A construção 

de cenários favoráveis para o consumo do turismo surge da apropriação de signos 

facilmente reconhecíveis e esteticamente impactantes, criando-se uma identidade 

visual e objetivando o retorno financeiro. 

Em contrapartida, como afirma Silva (2004), a cenarização de territórios 

turísticos é criticada por tratar-se de políticas públicas que mascaram a realidade, 

escondendo dos visitantes verdadeiros problemas urbanos e sociais. Foca-se na 

manutenção ou alteração da imagem da cidade como forma de retorno econômico 

imediato, mercantilizando-as com a prática da atividade turística. 

Destroem-se objetos simbólicos pela ação da especulação imobiliária e 

reduzem a população anfitriã, e seus costumes, a meros produtos da sociedade de 

consumo. Fragmenta-se a cidade “desviando a atenção, e não raras vezes 

camuflando, a porção da cidade “comum”, sem atrativos para o turista-padrão, onde 

as pessoas moram, trabalham e também têm o seu lazer” (SILVA, 2004, p. 22). 

Segundo Debord (2013) a cidade comum passa a ser uma cidade-espetáculo, 

valendo-se da história e cultura para a produção cenográfica de imagens-objetos, 

perdendo, por vezes, sua essência. O espaço é banalizado e utilizado como 

mercadoria, sendo palco de uma espetacularização e sofrendo constantes 

modificações. Fabricam-se paisagens e transformam-nas intencionalmente em 

imagens atrativas aos olhares atentos do visitante para a promoção midiática dos 

destinos turísticos. 
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Diante do exposto, conclui-se que a paisagem é resultado do processo de 

transformações do espaço e usada como um recurso para o desenvolvimento do 

turismo com base na configuração urbana das cidades, seu patrimônio histórico e 

cultural, como é o caso de Paraty, cuja paisagem de predomínio natural e os seus 

objetos urbanos pretéritos destacam-se como importantes atrativos turísticos. 

 

1.2.2 Região 

 

O termo região, em sua concepção original, possui cunho político, derivado do 

verbo regere, em latim, governar. Na década de 60 a definição de região foi bastante 

discutida, presente no debate sobre a nova regionalização do Brasil (TELES, 2009). 

Segundo Corrêa (1997 apud TELES, 2009) a geografia cultural, a partir de 1970, 

ficou responsável pelos estudos do conceito de região, abrindo novos caminhos para 

a pesquisa geográfica. Por Geografia Cultural entende-se   

 
 
[...] um campo do conhecimento da geografia que considera a distribuição 
espacial das manifestações culturais, como religiões, crenças, rituais, artes, 
formas de trabalho, enfim tudo que seja resultado de criação ou 
transformação do homem sobre a natureza ou das suas relações com o 
espaço (TELES, 2009, p. 14). 
 
 

A geografia cultural ocupa-se do estudo da experiência de um povo sobre o 

espaço vivido, seus sentimentos e ideias, e sua relevância faz-se presente na 

medida em que as referências culturais de diferentes grupos determinem suas ações 

sociais. Dessa forma, o sentido de região é empregado no universo cultural de um 

grupo e seu lugar vivenciado, suas relações simbólicas e de identidade (TELES, 

2009). 

Faz-se compreensível também definir a noção de região por meio do espaço, 

visto que cotidianamente a expressão é utilizada para delimitar diferentes e/ou 

semelhantes lugares da superfície terrestre, seja por critérios físico-naturais ou 

socioeconômicos (SILVA, 2015). De acordo com Corrêa (2000, p. 22 apud 

MACHADO, 2006, p. 47) 
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[...] o termo região não apenas faz parte do linguajar do homem comum, 
como também é dos mais tradicionais em geografia. Tanto num como no 
outro caso, o conceito de região está ligado à noção fundamental de 
diferenciação de área, quer dizer, à aceitação da idéia de que a superfície 
da Terra é constituída por áreas diferentes entre si. 
 
 

A região é o principal modelo de delimitação espacial utilizado 

internacionalmente. No Brasil, por exemplo, a divisão territorial é delimitada pelas 

macrorregiões do IBGE, que define as cinco regiões brasileiras, a saber: Região 

Norte, Região Centro-Oeste, Região Nordeste, Região Sudeste e Região Sul. No 

âmbito turístico, as regiões também são utilizadas para delimitação espacial. O 

principal programa da Política Nacional de Turismo 2003-2007 foi o Programa de 

Regionalização do Turismo, que originou os Roteiros do Brasil. 

 
 
Dessa feita, a Política Nacional do Turismo pressupõe um modelo de 
desenvolvimento descentralizado, integrado e participativo. Esse modelo 
está focado em duas linhas de desenvolvimento. Uma linha físico-territorial, 
cujo eixo estruturante é o Programa de Regionalização, pautado no 
ordenamento do território turístico e expresso nos “Roteiros do Brasil”. E 
outra, institucional, cujo eixo estruturante é o Programa de Gestão 
Descentralizada, alicerçado na organização das comunidades, instituições e 
empresas e expresso na superestrutura do turismo nacional. 
(NASCIMENTO, 2012, p. 09) 

 
 

Observa-se o reconhecimento do termo no contexto turístico uma vez que o 

homem regionaliza, ou seja, segmenta espacialmente em regiões as localidades 

turísticas que são semelhantes, baseados nos elementos naturais presentes e nos 

legados e manifestações culturais. Sendo assim, as regiões turísticas identificam-se 

pela existência de fluxos turísticos, aliados a atrativos, serviços e equipamentos 

turísticos, vinculados a certa imagem regionalmente característica, com grande 

apelo turístico (MACHADO, 2006). 

Com base no que foi apresentado sobre o conceito de região destaca-se 

outra categoria geográfica, o lugar.  

 

1.2.3 Lugar 

 

Para Tuan (1975 apud MARUJO; CRAVIDÃO, 2012) o lugar é um espaço de 

experiências, pleno de significado e valores culturais, no qual o homem constrói sua 

identidade. 
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O lugar é produto das relações humanas, entre o homem e natureza, tecido 
por relações sociais que se realizam no plano vivido, o que garante a 
construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 
história e cultura civilizadora produzindo a identidade (CARLOS, 1999, p. 29 
apud MARUJO; CRAVIDÃO, 2012, p. 283). 
 
 

No turismo, o termo lugar está relacionado com as representações simbólicas 

e a capacidade dos turistas de reconhecer e responder a tais signos, motivando-os 

ao deslocamento. A maneira como as campanhas promocionais veiculam imagens 

de lugares turísticos pode influenciar possíveis visitantes na decisão de conhecer 

uma cidade ou país (MARUJO; CRAVIDÃO, 2012). 

Os turistas são a principal incidência da existência de lugares turísticos. 

Nestes eles apreciam a paisagem presente não só pela natureza, mas também por 

elementos históricos e culturais. O turista, embasado em suas percepções mentais e 

corporais, recorda-se do lugar turístico por intermédio dos elementos presentes 

neste. 

 
 
[...] um lugar turístico adquire significado para o turista porque ele é outro, 
porque ele rompe com as qualidades do seu lugar de vida e, sobretudo, 
porque ele será aquele espaço que lhe acena com possibilidades de 
corresponder às suas expectativas. O que o turista busca é uma alteridade. 
A escolha dos lugares e o modo de deslocamento ocorrem em função disso 
(ALMEIDA, 2006, p. 111 apud MARUJO; CRAVIDÃO, 2012, p. 283). 
 
 

Os turistas escolhem parcelas do espaço globalizado para a almejada fruição 

turística. No entanto, a relação estabelecida do turismo com o espaço visitado, 

transforma-o em um lugar, repleto de significados, histórias, lembranças e elementos 

simbólicos. O turismo ocorre nos lugares, pois este é o espaço das interações 

socioespaciais. 

Os elementos simbólicos destacados expressam os lugares, popularizando-se 

e incentivando as viagens, e, sobretudo, o incremento do mercado econômico. Ao 

passo que o turismo incentiva a prática turística em novos lugares, também 

transforma e prejudica lugares já consolidados. A construção de equipamentos 

desassociados com o ambiente ao redor, em prol da fruição turística, ocasiona 

novos lugares artificialmente produzidos para e pelo turismo, considerados por 

Rodrigues (1997) como não-lugares. Nestes a natureza não é um elemento 

essencial, podendo ser recriada artificialmente. 
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1.2.4 Território 

 

O entendimento do conceito de território se origina a partir do espaço, sendo, 

segundo Raffestin (2009), resultado do processo de apropriação espacial por um 

ator social, produzindo ao longo da história bens e serviços, segundo suas 

motivações. “O processo territorial desenvolve-se no tempo, partindo sempre de uma 

forma precedente, de outro estado de natureza ou de outro tipo de território” 

(RAFFESTIN, 2009, p. 31). Dessa maneira, o espaço se territorializa na forma de 

energia ou informação, por meio do exercício do poder. 

Na visão de Souza (2009) o território é estabelecido por e a partir das 

relações de poder exercidas espacialmente confirmando a conceituação de 

Raffestin. E acrescenta ao dizer que os territórios são anteriormente relações sociais 

de cunho político, cultural e econômico, consolidadas no espaço. “O poder é uma 

relação social (ou, antes, uma dimensão das relações sociais), e o território é a 

expressão espacial disso” (p. 66). 

A produção de um território, segundo Medeiros (2009), é originada a partir do 

imaginário de indivíduos compartilhando de um mesmo sentimento, caracterizando-

se por uma noção de poder e afirmação identitária. “O território é, de início, um 

espaço cultural de identificação ou de pertencimento e a sua apropriação só 

acontece em um segundo momento” (MEDEIROS, 2009, p. 217). 

Desse modo, as modificações territoriais decorrem da ação de grupos 

específicos para fins econômicos, sociais, culturais e políticos. Nestas 

circunstâncias, promotores do espaço turístico - Poder Público e prestadores de 

serviços, como as agências de viagens e a rede hoteleira - apropriam-se destes, 

transformando-os em territórios turísticos com a implementação de atrativos voltados 

para a atividade, fomentando o desejo de turistas que se deslocam em busca de 

descanso, lazer e novas experiências em seu tempo livre. 

A transformação do espaço em território turístico decorre da funcionalização 

do primeiro para uso da atividade (KNAFOU, 1996 apud ANDRADE; FONTOURA, 

2008). Originam-se novos objetos funcionais para o turismo, novos atores sociais e 

as ações e interações desses personagens no uso do solo e dos recursos naturais e 

culturais (CANDIOTTO; SANTOS, 2009). 

De acordo com Knafou (1996 apud ANDRADE; FONTOURA, 2008) três são 

as possibilidades de relações entre o turismo e o território: territórios turísticos, 
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territórios sem turismo e turismo sem território. A existência de territórios turísticos 

deriva da presença de turistas nessas localidades, produzindo-os. Isto é, “territórios 

inventados e produzidos pelos turistas, mais ou menos retomados pelos operadores 

turísticos e pelos planejadores” (KNAFOU, 1996 apud ANDRADE; FONTOURA, 

2008, p. 12). 

Todavia a ausência de fluxos de pessoas em determinados locais que não 

foram ocupados pelo turismo, por falta de particularidades presentes no mesmo, 

ocasiona os chamados territórios sem turismo. Já o turismo sem território sofre a 

influência de atores envolvidos no planejamento da atividade que comercializam 

certos produtos em territórios incomuns, criando elementos para a prática da mesma 

fora do contexto do ambiente inserido. Muitos são conhecidos apenas por serem 

territórios de passagem, e seus objetos não apresentam potencialidade suficiente 

para transformar a localidade em território turístico.  

 
 
A forma mais acabada de turismo sem território, isto é, do turismo que se 
contenta com sítios e lugares equipados, é o turismo ‘fora do solo’, quase 
completamente indiferente à região que o acolhe e onde a extensão 
planejada nada mais é que um espaço-receptáculo (KNAFOU, 1996 apud 
ANDRADE; FONTOURA, 2008, p. 11). 
 
 

Em referência aos diferentes tipos de territorialidades existentes em um 

espaço, e suas implicações, Knafou, 1996 (apud ANDRADE; FONTOURA, 2008, p. 

113) é categórico:  

 
 
Há diferentes tipos de territorialidade que se confrontam nos lugares 
turísticos: a territorialidade sedentária dos que aí vivem frequentemente, e a 
territorialidade nômade dos que só passam, mas que não tem menos 
necessidade de se apropriar, mesmo fugidiamente, dos territórios que 
freqüentam. Um bom número de conflitos nos lugares turísticos são [sic.] 
oriundos das diferenças de territorialidade. 
 
 

Dos conflitos existentes em decorrência da manifestação de territorialidades, 

o deslocamento da população anfitriã para uma nova região, em decorrência do 

reordenamento territorial e da especulação imobiliária, possui grande significância 

por impactar muitas vidas. No processo de territorialização turística criam-se novos 

territórios devido às ações dos atores sociais, com a instalação de projetos e 

empreendimentos turísticos, concretizando dessa maneira as relações de poder. Há 

uma racionalidade econômica presente na dinâmica desses territórios ditada pelo 
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mercado. Não obstante o papel do Estado é imprescindível para a regulamentação e 

controle da atividade, beneficiando comunidade local, empreendedores e turistas 

(CANDIOTTO; SANTOS, 2009). 

Com o desenvolvimento de novas técnicas, conforme Raffestin (2009), o 

homem é capaz de criar tudo o que deseja, de pequenos objetos a paisagens-

territórios. “Com a informação à disposição, a sociedade atual tem necessidade de 

matéria, de energia e de espaço como suporte. Nesse sentido, o espaço volta a ser 

importante” (p. 24). O espaço é a base material sobre a qual o homem trabalha 

socialmente e historicamente para produzir o território, que eventualmente, torna-se 

paisagem a ser contemplada e consumida. 

À medida que uma parcela do espaço apresenta formas, cujas funções são 

prioritariamente turísticas, tem-se um território turístico. Contudo, a maior incidência 

da existência de territórios turísticos compete à presença de turistas, movidos, 

muitas vezes, pelas peculiaridades da paisagem encontrada nos destinos. 

A relação da cidade de Paraty-RJ com o turismo deve-se ao seu patrimônio 

histórico, fruto do isolamento desta por muitos anos, remetendo ao turista a ideia de 

cidade pacata, distante dos grandes centros urbanos, que preservou sua estrutura 

urbana e conservou os costumes e manifestações culturais de sua população. Além 

disso, a natureza exuberante do litoral junto ao Planalto da Bocaina, coberta de 

vegetação florestal ampliam a atratividade de Paraty, propiciando maximizar 

segmentos turísticos como o sol e praia e o ecoturismo. 

Por meio dos conceitos-chave geográficos trabalhados neste capítulo é 

possível compreender um pouco do turismo na cidade de Paraty. 

No que tange ao território, Paraty é considerada um território turístico por 

conta do seu espaço funcionalizado, este evidenciado pela presença de turistas e 

empresas que comercializam serviços voltados ao turismo. Os turistas e empresas 

turísticas caracterizam um tipo de apropriação e exercício de poder naquela parcela 

do espaço, permitindo, portanto, defini-la como um território turístico. 

Em relação ao conceito de região, Paraty se localiza em uma região turística, 

aliás, uma das principais regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro: a Costa 

Verde. Esta, composta pelos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e 

Rio Claro, apresenta características similares diretamente ligadas ao turismo, tais 

como o litoral banhado pela Baía da Ilha Grande e as montanhas cobertas de Mata 

Atlântica, além da história comum relacionada a ocupação da região, o que propicia 
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identificar este conjunto de municípios como uma região turística e Paraty como um 

importante território turístico desta região. 

A paisagem de Paraty, como já foi destacada, apresenta grande valor para o 

turismo, firmando um conjunto natureza e cultura de singular atratividade. O relevo 

montanhoso do Planalto da Bocaina, coberto de Floresta Ombrófila Densa e Mista, 

típicas da Mata Atlântica, junto a uma planície litorânea estreita, banhada pelas 

águas atlânticas da Baía da Ilha Grande, formam junto ao Centro Histórico com suas 

edificações e casarios seculares preservados, uma paisagem turística de elevada 

atratividade. 

O lugar turístico Paraty, com sua história única e seus atrativos, propicia o 

deslocamento de pessoas atraídas pelas suas singularidades, gerando a interação 

turista-natureza-cultura local. 

No entanto, para a melhor compreensão do fenômeno turístico na cidade de 

Paraty, a simples análise dos conceitos-chave possibilita compreender a 

potencialidade, mas não esclarece o processo evolutivo do turismo na localidade. 

Para isso, faz-se necessário utilizar outro modelo de compreensão do espaço e dos 

fenômenos sócio espaciais: as categorias analíticas do espaço. 

No capítulo seguinte, o município será analisado por meio das categorias 

analíticas, com o propósito de identificar como a conservação e a mudança de 

função das formas presentes no Centro Histórico de Paraty contribuíram para a 

turistificação da cidade, sobretudo do seu centro histórico, que conservou elementos 

importantes para a perpetuação da memória de sua população e promoveu a 

geração de renda com seu novo uso, por intermédio do desenvolvimento do turismo. 
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2 A TURISTIFICAÇÃO DE PARATY-RJ: UMA ANÁLISE DE BASE GEOGRÁFICA 

 

Este capítulo é baseado em teorias e metodologias fundamentadas em 

estudos geográficos para a compreensão do processo de turistificação da cidade de 

Paraty-RJ. O desenvolvimento da atividade turística exige conservação de suas 

formas marcantes e da refuncionalização de seus objetos urbanos, visando 

maximizar sua atratividade. Sendo o turismo uma atividade relevantemente presente 

na referida localidade, é possível considerá-la um espaço funcional e, portanto, um 

território turístico. 

O presente estudo é fundamentado nos conceitos-chave da geografia e na 

definição de Santos (2014) sobre o espaço, a partir de suas categorias de análise, a 

saber: forma, função, estrutura e processo, possibilitando nortear um caminho 

teórico-metodológico que permita a compreensão da evolução do turismo no 

município de Paraty. 

 

2.1 TURISTIFICAÇÃO: PARATY COMO IMPORTANTE DESTINO TURÍSTICO 

 

O turismo é um grande fenômeno consumidor e ressignificador do espaço. A 

apropriação do espaço e transformação deste em território turístico pode ser 

pensado como integrante do processo de turistificação. Segundo Mendonça (2010, 

p. 224), alguns estudiosos da área utilizam o termo para designar 

 
 
[...] uma forma de condicionamento, utilização e apropriação do espaço pelo 
turismo (CARA, 1996), levando ao direcionamento da organização e da 
oferta de atividades para os que vêm de fora – os turistas – o que resulta 
em alterações das configurações locais, orientadas por interesses 
mercadológicos (ISSA; DENKER, 2006). 
 
 

No processo de turistificação há a apropriação e consumo da paisagem 

existente no cotidiano do morador local, transformando-a em atrativo para o turista. 

Ainda de acordo com Mendonça (2010), baseado nas concepções de Benevides 

(2002), “a turistificação ocorre quando as potencialidades de um lugar são 

convertidas material ou simbolicamente em recursos e produtos para consumo 

essencialmente turísticos”. Desse modo, os espaços urbanos são modificados e 

produzidos para atender uma nova funcionalidade, no caso da cidade de Paraty, a 
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função turística de novos objetos urbanos e de objetos urbanos preexistentes, 

propiciando a turistificação do espaço. 

Segundo Knafou (1996 apud ANDRADE; FONTOURA, 2008), os turistas, o 

mercado e os planejadores territoriais são as fontes de turistificação e seletividades 

dos territórios. Do deslocamento temporário de turistas em busca de novas e 

distintas paisagens originam-se os territórios turísticos, designando-os como os 

primeiros agentes da turistificação. O segundo agente com a função de produtor de 

territórios turísticos, para o autor, é o mercado, pois se apropria do território pelo viés 

econômico com a criação de atrativos para o consumo da atividade. Por último, os 

produtores e planejadores territoriais, com suas iniciativas públicas e privadas, 

incentivam o desenvolvimento e prática do turismo em territórios com capacidade 

para tal ação. 

Analisando o turismo como um fenômeno que influencia nas relações sociais 

e transformações espaciais é perceptível a dualidade presente nesta atividade, ora 

responsável pela degradação, ora pela valorização dos lugares. É resultante do 

processo de turistificação a cenarização do lugar, consequência da falta de 

planejamento nas transformações dos espaços, que acaba por negligenciar 

população e modo de vida local e repercutir sobre o patrimônio natural e cultural, em 

prol do turista e do fazer turístico (MENDONÇA, 2010).  

Ainda que o turismo tenha seus impactos negativos não deve ser descartado 

como uma alternativa econômica rentável (RODRIGUES, 1997), favorável na 

preservação da história e identidade das cidades. No que diz respeito a cidades 

históricas, o processo de turistificação contribui para a conservação de antigas 

construções e bens culturais, acarretando a proteção do patrimônio histórico-cultural 

e manutenção da memória coletiva da população local.  

Conforme Silva (2004), para o desenvolvimento da atividade turística em 

sítios urbanos históricos três aspectos são importantes: “o bom estado de 

conservação das obras e construções, a existência de hotéis, restaurantes e guias 

de turismo, e a interligação à rede de transportes nacionais” (p. 69). Para o mercado 

turístico, a designação cidades históricas é associada “às pequenas e mais 

pitorescas cidades remanescentes do período colonial e imperial brasileiro” (p. 70). 

Estas também se caracterizam por suas manifestações culturais e populares como a 

culinária, danças folclóricas e festas religiosas, reforçando a ideia de autenticidade e 

originalidade, aspectos explorados pelo turismo. 
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O patrimônio histórico está intimamente ligado à idéia de autenticidade, de 
legitimidade e de herança. Quando se trata de patrimônio edificado, 
acrescenta-se o gosto pela obra de arte e a arquitetura antiga. [...] A 
arquitetura e a cidade dos períodos colonial e imperial constituem os 
atributos que mais valorizam as principais edificações e os sítios urbanos 
protegidos por lei no país e são considerados como testemunhos materiais 
da cultural nacional (SILVA, 2004, p. 45). 
 
 

A cidade de Paraty (Figura 1), localizada no litoral sul do Estado do Rio de 

Janeiro, é internacionalmente reconhecida por seu conjunto paisagístico, que evoca 

um olhar romantizado, dando ao visitante a sensação de voltar no tempo, 

propiciando a mobilidade espaço-temporal de forma pretérita. Uma cidade pequena 

e bem preservada que mantém suas características culturais e uma boa relação com 

seu passado. Este é materializado nas construções históricas tombadas e no 

calçamento das ruas que junto com o mar, revela uma harmonia da natureza com o 

patrimônio histórico tangível, agregando valor às imagens apropriadas pelo turismo.  

 

 

Figura 1 – Localização da cidade de Paraty 
Fonte: Google Maps, 2016 

 

Dessa maneira, a preservação de elementos históricos e culturais tornou-se 

importante para Paraty, mantendo uma identidade única e característica, gerando 

visibilidade e atraindo o interesse dos demais em conhecer as peculiaridades que a 

cidade tem a oferecer. 

 

2.2 AS CATEGORIAS ANALÍTICAS DO ESPAÇO TURÍSTICO EM PARATY 

 

No estudo da produção do espaço e dos fenômenos espaciais é importante 

interpretar o objeto por meio das categorias que o envolve, sendo estas, segundo 
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Santos (2014), a forma, a função, a estrutura e o processo. Torna-se necessário a 

compreensão desses conceitos para explicar as transformações espaciais na cidade 

de Paraty, sejam aquelas realizadas pela natureza ou as intervenções realizadas 

pelo homem, proporcionando dessa maneira a assimilação do processo de evolução 

do turismo na cidade. 

 

2.2.1 Forma 

 

Na concepção de Santos (2014) a forma é o aspecto visível dos objetos 

geográficos. Estes podem mudar de valor e função conforme a época e as 

reformulações do espaço, e seu conteúdo torna-se reconhecido a partir de sua 

significação perante o homem. Retratada pela paisagem, o autor considera a forma 

como a expressão concreta das estruturas e funções de uma sociedade, derivada da 

acumulação de diversos ciclos ao decorrer da história. Contudo, algumas formas são 

imutáveis, tendo que o homem se adaptar a paisagens já existentes. Por 

consequência desta “durabilidade das formas, a construção da paisagem converte-

se em um legado aos tempos futuros” (p. 73). Estes objetos geográficos, por vezes 

construídos em períodos diferentes, devem conviver em harmonia com outros, visto 

que muitos se solidificam na paisagem, como bens culturais preservados, tais como 

o patrimônio histórico. Os mesmos possuem papéis importantes no processo de 

percepção e valorização espacial. 

Ainda que certas formas encontram-se fixas no espaço, estas não são 

estáticas e, de acordo com Rodrigues (1997), fazem parte de um sistema de objetos 

dotados de ações. Sob a ótica do turismo, correspondem a aeroportos, rodovias e 

ferrovias, responsáveis por realizarem os serviços de transporte e traslado turístico 

em trechos específicos do espaço. Outro exemplo são os equipamentos de apoio à 

demanda, como postos de gasolina e hotéis, muitas vezes instalados nas áreas por 

onde circulam os fluxos turísticos. Assim, conclui-se uma fluidez presente no espaço, 

representada pelo deslocamento de pessoas dos núcleos emissores para os núcleos 

receptores, para a realização da atividade turística. 

Deste modo, as formas características das cidades turísticas destacam-se por 

suas particularidades e contribuem para a consolidação do turismo e para 

valorização e preservação de elementos urbanísticos importantes, por vezes com 

diferentes estilos arquitetônicos. 
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Nem toda forma é turisticamente atrativa, seja como objeto isolado, seja como 

um arranjo de objetos. Porém no caso de Paraty, a expressão colonial de sua forma 

repleta de objetos pretéritos, além das formas naturais presentes em seu litoral e no 

seu relevo, e o modo como todos esses objetos geográficos, construídos pelo 

homem ou não, estão estruturados, tornam sua forma altamente atrativa, conforme 

pode ser visto na figura 2. 

 

 

Figura 2 – Cartão postal da cidade 
Fonte: Disponível em: <http://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/parati/> 

 

Sobre sua forma construída, o conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade 

foi tombado em 1958, em razão de seu valor e originalidade. Em 1966, o município 

foi declarado como Monumento Nacional, dada a importância histórica do mesmo. 

Este funcionou como rota para a comercialização de mercadoria e escravos, porto 

para o escoamento do ouro vindo de Minas Gerais e posteriormente para o café do 

Vale do Paraíba. Em um novo tombamento, em 1974, foi incluído o entorno do 

conjunto arquitetônico e paisagístico2. 

No bairro histórico as construções remetem aos séculos XVIII e XIX e 

destacam-se por sua dimensão e riqueza de detalhes, traços do estilo luxuoso da 

Corte Portuguesa (MELLO, 2009). Com um conjunto paisagístico homogêneo, além 

de sua localização litorânea, o Centro Histórico de Paraty conta com um cenário 

exuberante, considerado pela UNESCO como o conjunto arquitetônico colonial mais 

harmonioso do país3. Não é permitida a entrada de veículos não autorizados 

                                                           
2
 IPHAN. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/381/>. Acesso em: 19 jun. 2017.  

3
 Mapa de Cultura. Disponível em: <http://mapadecultura.rj.gov.br/cidade/paraty#prettyPhoto/26/>. 
Acesso em: 19 jun. 2017. 
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previamente no bairro, estando suas ruas com acesso limitado, tendo inclusive 

correntes para evitar a passagem. 

O calçamento de pedras irregulares, popularmente conhecidas como pé de 

moleque4, foi feito por escravos no início do século XVIII para facilitar o 

deslocamento de mulas, carregadas de café, ouro e outras preciosidades, sem que 

essas atolassem nos dias de chuva e não levantassem poeira nos dias de sol. 

Porém, o calçamento original foi modificado, devido a uma obra realizada na década 

de 70 para instalação de uma rede de esgoto, nunca concluída, que fez com que 

realocassem as pedras sem planejamento algum (FOLHA DE S.PAULO, 2015), 

como pode ser observado na figura 3. 

 

 

Figura 3 – Calçamento pé de moleque 
Fonte: Disponível em: <http://www.qualviagem.com.br/roteiro-de-viagem-paraty-rj/> 

 

Em 2000 iniciou-se o projeto de rede elétrica de distribuição subterrânea e 

nova iluminação urbana do Centro Histórico, como meio de resgatar a atmosfera 

noturna dos tempos de vila colonial, substituindo os postes existentes por réplicas de 

lampiões do século XIX, aplicadas entre as casas térreas e os sobrados. A 

inauguração do projeto ocorreu no ano de 2007 e ao todo foram instalados 470 

pontos de iluminação no bairro, promovendo a eficiência energética e atribuindo 

valor ao conjunto histórico-cultural (GONÇALVES, 2008). A figura 4 ilustra o que diz 

respeito à iluminação pública do Centro Histórico de Paraty. 

 

                                                           
4
 Mapa de Cultura. Disponível em: <http://mapadecultura.rj.gov.br/cidade/paraty#prettyPhoto/26/>. 
Acesso em: 19 jun. 2017. 
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Figura 4 – Iluminação pública do Centro Histórico 
Fonte: Disponível em: <http://viagemeturismo.abril.com.br/atracao/centro-historico-30/> 

 

Paraty possui grande influência maçônica, que está presente na cidade desde 

o início do século XVIII e é responsável pela urbanização do Centro Histórico, como 

pode ser percebido na figura 5 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, 2003). A 

Maçonaria5 é uma fraternidade surgida na Idade Média, na Inglaterra, fundada por 

trabalhadores de canteiros de obras, como arquitetos, engenheiros e empreiteiros. 

Na época, a cidade de Paraty possuía um arruador, pessoa incumbida da 

organização e construção de ruas, praças e casarios. Atribui-se a esse sujeito o 

traçado torto das ruas e o desencontro e curvatura das esquinas do bairro histórico, 

tendo duas versões contadas como justificativa para a segunda: a facilidade de 

defesa da cidade em caso de ataques ou o aproveitamento da luz solar e dos 

ventos, distribuídos uniformemente pelas casas (MELLO, 2009). 

 

 

                                                           
5
 Disponível em: <http://super.abril.com.br/historia/decifrando-a-maconaria/>. Acesso em: 19 jun. 
2017. 
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Figura 5 – Fachada com detalhe maçônico 
Fonte: Disponível em: <https://naturam.com.br/paraty/> 

 

Encontram-se diversas referências maçônicas na arquitetura colonial da 

cidade, como os desenhos geométricos nas fachadas dos casarões históricos, uma 

maneira de informar na época que irmãos maçons viviam ali e a que grau 

pertenciam, e os pilares de pedras presentes nos cruzamentos das esquinas, onde 

apenas três destas possuem os mesmos, fazendo alusão ao triângulo maçônico6, 

símbolo de grande importância que representa os princípios de liberdade, igualdade 

e fraternidade.  

 
 
Outro exemplo típico da simbologia maçônica é a proporção dos vãos entre 
as janelas, em que o segundo espaço é o dobro do primeiro, e o terceiro é a 
soma dos dois anteriores, formando o retângulo áureo de concepção 
maçônica. Até as plantas das casas, feitas na escala 1:33:33, têm a marca 
da simbologia dos maçons, desta vez da Ordem Filosófica, cujo grau 
máximo é o de  n° 33 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, 2003). 
 
 

Cercando esse patrimônio histórico-cultural, uma extraordinária paisagem 

natural. Fruto do encontro entre o mar e montanha, Paraty é um município que 

apresenta um dos maiores percentuais de cobertura vegetal nativa da Mata Atlântica 

do Estado do Rio de Janeiro, formada por manguezais, restingas e típicas florestas 

costeiras (VAZOLLER et al., 2013). A Mata Atlântica de Encosta7 encontra-se nas 

encostas da região da Serra do Mar, e caracteriza-se pela presença de grandes 

árvores, palmeiras, bromélias, orquídeas e samambaias, sendo possível, de longe, 

observar diferentes tons de verde na mata. A Mata de Restinga8 compreende o local 

formado por depósitos arenosos, paralelos à costa, em decorrência da ação dos 

ventos e da maré e com grande variedade de vegetação. Já o Manguezal9 é 

considerado um rico ecossistema costeiro, presente no ambiente de transição entre 

o lado terrestre e o marinho e berçário de muitas espécies de peixes, crustáceos e 

moluscos. 

                                                           
6
 Disponível em: <http://super.abril.com.br/historia/decifrando-a-maconaria/>. Acesso em: 19 jun. 
2017. 

7
 Disponível em: <http://www.lagamar.net.br/portal/index.php/ecossistemas-litoraneos/75-mata-de-
encosta>. Acesso em: 19 jun. 2017. 

8
 Disponível em: <https://www.estudopratico.com.br/restinga-formacao-caracteristicas-e-protecao/>. 
Acesso em: 19 jun. 2017. 

9
 Disponível em: <http://www.geefaa.com/manguezal.php>. Acesso em: 19 jun. 2017. 
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Boa parte do relevo da cidade é montanhoso, predominado pela Serra da 

Bocaina, uma extensão da Serra do Mar, sendo o Pico da Macela o ponto mais 

elevado, com 1.850 metros de altitude. Apresenta ainda áreas localizadas entre a 

serra e a costa, denominadas de Baixadas Litorâneas (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARATY, 2003). O litoral (Figura 6) é composto por centenas de praias e 

dezenas de ilhas que fazem parte da Baía da Ilha Grande. Próximo a cidade 

encontra-se o único fiorde tropical brasileiro, conhecido como Saco do Mamanguá10, 

que na realidade é um braço de mar de cor esverdeada e estende-se por oito 

quilômetros até desembocar em um preservado manguezal. Também a poucos 

quilômetros da costa, com 1.070 metros de altitude, encontra-se o Pico do Cairuçu 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, 2003), este dá nome a uma Área de 

Proteção Ambiental. 

A diversidade ambiental do município de Paraty é expressa em 80% de sua 

área (MELLO, 2009), ocupada por sete Unidades de Conservação (UC), a saber: 

Área de Proteção Ambiental (APA) de Cairuçu, Parque Nacional da Serra da 

Bocaina, Estação Ecológica de Tamoios, Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, 

APA Municipal da Baía de Paraty, Paraty-Mirim e Saco do Mamanguá, Parque 

Estadual de Lazer de Paraty-Mirim e APA Municipal da Praia de São Gonçalo e São 

Gonçalinho. Mesmo administradas por diferentes esferas, essas unidades de 

conservação apresentam grande conectividade entre si, em termos de limite e 

sobreposição (FONTES, 2013). 

 

                                                           
10

 Mapa de Cultura. Disponível em: <http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/saco-do-mamangua>. 
Acesso em: 19 jun. 2017 
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Figura 6 – Mapa das praias de Paraty 
Fonte: Disponível em: <http://mapasblog.blogspot.com.br/2011/03/mapas-de-parati-e-trindade-

rj.html> 

 

Localizada entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, Paraty atrai um 

grande fluxo de turistas nacionais e internacionais que percorrem as ruas do bairro 

histórico dia e noite, sendo esse por si só um dos atrativos constituintes da cidade. 

As casas, sobrados e igrejas localizadas no Centro Histórico, suas ruas de pedras 

com iluminação intimista, que constantemente são alagadas pelas marés da Baía da 

Ilha Grande, são características que encantam seus visitantes, levando-os ao 

deslocamento e induzindo o consumo do turismo na cidade. Como o trânsito de 

veículos não é permitido, o visitante percorre a pé suas ruas, deparando-se com 

edificações com fachadas preservadas e seu interior ocupado em sua maioria por 

restaurantes, pousadas, cafés, ateliers e lojas de artesanato. 
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A seguir será abordado como a refuncionalização das formas, ou seja, a 

mudança de função das mesmas, presentes no Centro Histórico de Paraty, foi 

fundamental para a consolidação da cidade como prestigiado destino turístico. 

 

2.2.2 Função 

 

Santos (2014) classifica função como a tarefa exercida pela forma em 

determinado momento do espaço social, desta maneira, o objeto geográfico é quem 

define sua finalidade na totalidade espacial. É nos destinos dos fluxos turísticos que 

ocorre a produção do espaço, e os fixos, estruturados na paisagem, são consumidos 

na atividade. Como já mencionado anteriormente, não é possível que o homem 

altere todas as formas e, influenciados por essa rigidez, os objetos geográficos são, 

muitas vezes, limitados a exercerem uma mesma função por longos ciclos dentro de 

um mesmo espaço. 

Contudo, a mudança no cotidiano da sociedade faz com que as formas 

existentes apresentem novas funções de acordo com as carências espaciais. Por 

esse motivo, as formas podem assumir mais de uma função, no processo de 

refuncionalização dos objetos.  

No caso do turismo, ao avaliar a função, pretende-se nomear e adequar a 

oferta de uma localidade, significativa a demanda turística e população residente. 

Dessa maneira, há objetos cuja forma seja turística, mas não a função, como 

residências, determinados serviços públicos ou determinadas atividades de serviço e 

comércio destinadas prioritariamente a comunidade local. No entanto existem 

formas que apresentam função claramente turística, que integram a oferta turística 

local e atendem prioritariamente a demanda turística, como os turistas e 

excursionistas que visitam a cidade. Entre as principais funções turísticas, 

identificamos os meios de hospedagem, tais como hotéis, pousadas, hostels; as 

empresas de alimentos e bebidas, tais como bares e restaurantes; atrativos 

turísticos, como museus, centros culturais, ateliês e monumentos; serviços turísticos, 

como agências de viagem, rodoviárias, casas de câmbio etc.  
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Figura 7 A – A refuncionalização das formas no Centro Histórico de Paraty 
Fonte: Disponível em: <https://terratributa-br.org/2013/05/10/paraty> 

 

 

Figura 7 B – Pousada do Sandi 
Fonte: Disponível em: <https://www.zarpo.com.br/magazine/pousada-do-sandi-paraty/> 

 

 

Figura 7 C – Atelier Lucio Cruz 
Fonte: Disponível em: <http://partiupelomundo.com/o-que-fazer-em-paraty-rj/> 
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Entre 1900 e 1960 a cidade de Paraty caiu no ostracismo, uma vez que seu 

porto deixou de ser utilizado para a exportação de café e outros produtos, estes 

transportados pela estrada de ferro por meio do porto do Rio de Janeiro. O ciclo do 

turismo iniciou-se a partir da década de 1960, sendo consolidado na década de 

1970, com a construção da rodovia Rio-Santos (BR-101), transformando o turismo 

sazonal em diário. Com o desenvolvimento da atividade instalaram-se diversas 

opções de hotéis e pousadas, restaurantes, agências de turismo e embarcações 

destinadas a passeios e mergulhos pela baía (MELLO, 2009). Desse modo as 

edificações presentes no Centro Histórico de Paraty passaram por transformações e 

foram refuncionalizadas para atender sua demanda turística. 

 

2.2.3 Estrutura 

 

A ideia de estrutura, na visão de Santos (2014), pode ser definida pelo modo 

como os objetos geográficos estão organizados ou construídos e suas interações 

com as demais categorias do espaço. É necessário conhecer o modo de 

organização estrutural de uma sociedade para compreender os valores de cada 

objeto geográfico existente, “uma vez que a estrutura varia conforme os diferentes 

períodos históricos” (p. 67). Pelo viés do complexo fenômeno do turismo, a estrutura 

corresponde, para Rodrigues (1997), a rede de relações de “todos os elementos da 

oferta e todos os elementos da demanda e da população residente, em ação e 

interação recíprocas” (p. 74), presente nos espaços turísticos.  

Os atrativos naturais e histórico-culturais, as festas religiosas e manifestações 

sociais, os festivais consolidados, a culinária da região, e estrangeira, e a produção 

de cachaça pelos alambiques ainda existentes atraem muitos turistas interessados 

em vivenciar a cultura local de Paraty. As praias e ilhas que integram a Baía da Ilha 

Grande, sendo procuradas para banho e mergulho, a zona rural, com cachoeiras e 

trilhas, em conjunto com a conservação da forma colonial do seu Centro Histórico, 

composto por restaurantes, pousadas e lojas de artesanato, compõem um cenário 

encantador e motivacional para o deslocamento do turista em potencial. 

Segundo Barreto (2003), no conjunto dos bens culturais de uma localidade, 

encontra-se nos monumentos arquitetônicos a representação da vivência de uma 

sociedade, seu uso e significado histórico e cultural. No Brasil, o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, é o órgão responsável pela 
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identificação e preservação dos bens culturais do país. As ameaças de destruição 

do patrimônio ocorrem tanto por vias normais, pelos efeitos dos fatores climáticos, 

como por mudanças sociais e econômicas, dentre estas o turismo. As iniciativas de 

proteção e tombamento resultam na manutenção e conservação de um bem, 

fazendo-o resistir aos efeitos do tempo e integrando-o ao dinamismo do processo 

cultural de um território. Fazem parte deste patrimônio a arquitetura, com seus 

monumentos e edificações históricas, e todas as formas de manifestações culturais 

imateriais tradicionais de um grupo social, como suas músicas, danças e culinária. 

Para os turistas que buscam “algum aspecto da cultura humana” (BARRETO, 2003, 

p. 19), não basta conhecer os bens históricos e artísticos, faz-se necessário 

compreender a cultura local e o cotidiano da população anfitriã. 

Baseado nos critérios motivacionais de uma viagem é possível avaliar o 

deslocamento de um visitante por meio de duas grandes categorias: o turismo 

motivado pela busca de belezas naturais e o turismo motivado pelos atrativos 

culturais de um lugar. A maneira como o turista percebe e interage com o espaço 

indicará a melhor forma de proteção ao meio natural e cultural de um sítio histórico 

(BARRETO, 2003). 

 

 

Figura 8 A – Antes e depois da Praça da Matriz 
Fonte: Disponível em: <http://pescandoinformacoes.blogspot.com.br/2013/11/antes-e-depois-o-clico-

do-cafe.html> 
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Figura 8 B – Antes e depois da Rua do Comércio 
Fonte: Disponível em: <http://pescandoinformacoes.blogspot.com.br/2013/11/antes-e-depois-o-clico-

do-cafe.html> 

 

Uma medida para incorporar o elemento tombado ao cotidiano das cidades é 

buscar, de acordo com as necessidades do presente, uma nova função para seu 

uso. De maneira harmônica e responsável, transforma-se o bem em produto 

turístico, estimulando a economia local e a conservação pelas gerações futuras. A 

restauração de construções históricas para uso comercial com finalidade cultural, 

para consumo de turistas e moradores, e residencial, leva à valorização desses 

imóveis e do seu entorno. Como não é possível alterar a fachada de um bem 

tombado, mantém-se a estrutura e as características que remetem às épocas 

passadas, atraindo visitantes, proporcionando distintas experiências, conforme 

observado em Paraty (Figura 8 A e Figura 8 B). 

 

2.2.4 Processo 

 

O processo refere-se, de acordo com Santos (2014), ao movimento contínuo, 

em busca de um resultado qualquer e implicando mudança. Os processos efetuam-

se ao longo do tempo e colaboram para a compreensão da organização espacial. Os 

mesmos originam-se das relações sociais construídas em um espaço, ocasionando 

a produção de novos objetos. A evolução de um espaço, seja pelos processos 

sociais, econômicos e produtivos, resulta em distintas formas geográficas, 

construídas em momentos e circunstâncias particulares, essas devendo conviver em 
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sincronia, estimulando a ação da atividade turística mediante a transformação de 

objetos urbanos em atrativos turísticos. 

No processo o decorrer do tempo pode propiciar mudanças e/ou 

continuidade. No caso de Paraty, há continuidade, por conta da preservação das 

edificações e dos calçamentos e vias de circulação, sobretudo do seu Centro 

Histórico, mas também mudanças, por conta da valorização do seu patrimônio 

preservado, propiciando o advento do turismo na cidade. 

 

 

Figura 9 – A conservação das formas no Centro Histórico de Paraty 
Fonte: Disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-rj-paraty-atracao-centro-

historico 

 

Não se conhece ao certo a data de fundação do povoado, contudo, a Vila de 

Nossa Senhora dos Remédios de Paraty foi criada em 28 de Fevereiro de 1667, 

após sua separação do território da Vila da Ilha Grande, atual Angra dos Reis 

(MELLO, 2009). 

No final do século XVII, com a descoberta do ouro no interior de Minas 

Gerais, a vila, mais especificamente, seu porto, passou a ser essencial para o 

escoamento de ouro e pedras preciosas para a cidade do Rio de Janeiro com 

destino a Lisboa. O plantio de cana de açúcar e a fabricação de aguardente e açúcar 

aceleraram o desenvolvimento comercial da mesma. No início do século XIX, a 

produção de aguardente foi substituída pelo cultivo do café em consequência de seu 

alto preço (MELLO, 2009). 

Com a chegada da Família Real Portuguesa no Rio de Janeiro, trazendo o 

luxo da Europa para o Brasil, a vila transformou-se. Foram abertas novas ruas, 
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dando continuidade ao calçamento irregular já existente no centro urbano, e a 

construção de sobrados para abrigar de forma luxuosa todos que viviam na corte e 

por ali estavam. Em 1844, a vila foi elevada à categoria de cidade, passando a 

chamar-se Paraty (MELLO, 2009). 

Ao final do século a produção local de café não se mostrou lucrativa e, aliado 

aos altos custos com serviçais e escravos, muitas fazendas foram postas a venda e 

até mesmo abandonadas. A construção de uma estrada de ferro que perpassava o 

Vale do Paraíba, fazendo a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, extinguiu a 

cidade da rota do comércio, interrompendo o movimento em seu porto. Este 

acontecimento fez com que Paraty ficasse isolada por muito tempo e atingisse sua 

decadência, o que por ventura, conservou a arquitetura de seu Centro Histórico, 

sendo a cidade declarada Monumento Histórico Estadual em 1945 (MELLO, 2009). 

Na década de 50, com a apropriação de parte do antigo Caminho do Ouro, 

construiu-se uma estrada que ligava Paraty a cidade de Cunha, no estado de São 

Paulo, essa possibilitando que um maior fluxo de pessoas chegasse à cidade. O 

acesso aos paulistas à cidade “abandonada” foi fundamental para a modificação de 

sua configuração urbana. Estes adquiriram e restauraram casarões antigos e os 

transformaram em casas de veraneio. A cidade de clima bucólico tornou-se 

conhecida e sua demanda aumentada a cada dia (MELLO, 2009). 

 
 

No turismo a cidade encontrou seu destino: foram abertos hotéis e 
restaurantes, pequenas lojas passaram a vender o artesanato local: colchas 
de retalho, crochês, gamelas, cestos e peneiras entre tantos outros. O 
pescado destinava-se agora aos restaurantes e o excedente podia ser 
mandado para São Paulo; os barcos, antes destinados somente à pesca, 
passaram a ser utilizados em passeios pelas praias e ilhas; diante da 
escassez de quartos em hotéis, alugavam-se casas e oportunidades e 
empregos novos surgiam a cada dia (MELLO, 2009, p. 25). 
 
 

Em decorrência do valor histórico de seu conjunto arquitetônico e paisagístico 

Paraty foi declarada, em 1966, Monumento Histórico Nacional. Em 1970 iniciou-se a 

construção da Estrada Rio-Santos, BR-101, consolidando o turismo com sua 

inauguração seis anos depois (MELLO, 2009).  

 Paraty possui mais de 500 opções de hospedagens, somando em torno de 

14 mil leitos, entre hotéis, pousadas e hostels. De acordo com a Secretaria de 

Turismo não há uma maneira precisa de calcular-se a quantidade de turistas que a 

cidade recebe por temporada, entretanto, por conta do grande calendário turístico, a 
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taxa de ocupação hoteleira atinge cerca de 70% aos fins de semana. Na alta 

temporada este número ultrapassa os 90% da taxa de ocupações convencionais, 

podendo ser maior considerando-se os aluguéis em casas de temporadas, prática 

frequente na região (REVISTA ACONTECE INTERIOR, 2016). Neste ano de 2017, a 

cidade de Paraty ficou na sétima posição, entre os dez destinos mais procurados do 

país, resultado de um levantamento realizado pelo buscador de hotéis Trivago, 

baseado na procura de brasileiros por destinos nacionais, em um período de dois a 

três dias, em um hotel 4 ou 3 estrelas, compreendendo o feriado da Semana 

Santa11. 

Faz-se compreensível com a divulgação desses dados afirmar que a 

valorização e o reconhecimento do patrimônio existente em Paraty, aliado ao 

entorno paisagístico natural, possuiu papel importante no processo de turistificação 

do município. Analisado pelo viés geográfico, mediante exposição das categorias 

analíticas espaciais, Paraty se consolida como um importante destino turístico 

nacional, este dispondo de um grande calendário de eventos, que ocorrem ao longo 

do ano, e atrativos para os diferentes gostos e segmentos turísticos, como o turismo 

cultural, religioso e ecológico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo, considerado um fenômeno complexo, de natureza econômica, 

social, cultural, ambiental e política, é estudado por diversas áreas do conhecimento, 

dentre essas a Geografia, que considera o espaço seu conceito identitário. Fez-se 

necessário definir no primeiro capítulo desta monografia tal conceito, para tornar-se 

clara a compreensão da dinâmica ocorrida nos espaços apropriados pelo turismo, 

dado que este utiliza elementos presentes no espaço para a execução da atividade. 

 A ciência geográfica, por meio de seus conceitos, definições e métodos, pode 

auxiliar e ser um campo de conhecimento capaz de fornecer suporte para a análise 

do turismo, uma vez que novos aportes teórico-metodológicos propiciam pensar e 

compreender determinados fenômenos de maneira diferente, com outro olhar. 

A principal indagação desta pesquisa era saber se os métodos e conceitos 

geográficos seriam capazes de auxiliar na compreensão do processo de 

turistificação da cidade de Paraty-RJ. Consideramos este problema sanado, pois os 

aportes teórico-metodológicos de base geográfica constituíram-se de maneira 

importante para a construção deste trabalho, por meio da compreensão e análise 

dos conceitos geográficos em Paraty, bem como a compreensão do estudo do 

Turismo. 

Para isso, não apenas o espaço como conceito identitário, mas também os 

conceitos-chave (paisagem, região, lugar e território) e as categorias analíticas 

(forma, função, estrutura e processo) foram importantes não somente para destacar 

a potencialidade turística do município, mas também para compreender seu 

processo de turistificação, já que a percepção da evolução do turismo no município 

foi possibilitada pela análise das categorias analíticas do espaço, sobretudo a 

estrutura e o processo, percebendo não só a preservação da forma no Centro 

Histórico de Paraty, mas também o processo de turistificação, propiciando atender a 

demanda turística, por meio da oferta presente. 

Dessa maneira, pode-se constatar que por meio das transformações, o 

espaço se modificou a ponto de refuncionalizar-se para a atividade turística, 

tornando Paraty um território turístico. 
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