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Ocorreu, nos dias 8, 9 e 10 de maio, o II 

Seminário Nacional de Turismo & Cultura da 
Fundação Casa de Rui Barbosa. Mais uma vez, o 
evento contou com programação bastante 
diversificada e com a participação de 
pesquisadores vindos de todo o país. Também 
estive presente na primeira edição do seminário e 
posso afirmar o compromisso da comissão 
organizadora com a construção de um espaço 
plural e aberto à troca de ideias. 

Por convite dos pesquisadores-bolsistas da 
Casa de Rui, coordenei a primeira sessão de 
comunicações do Grupo de Trabalho “Cidades, 
gestão e planejamento turístico”, no dia 8 de 

maio, a qual incluiu a exposição de cinco artigos com temas bastante instigantes. 
Em um primeiro bloco de apresentações, discutiram-se os trabalhos: 

“Tendências, coerências e obstáculos da gestão pública do turismo no Brasil: um estudo 
de caso sobre o programa de regionalização no estado do Rio de Janeiro”, de Bruno 
Cavalcante Scotelaro de Souza (UNISUL); “Dimensão cultural como diferencial 
competitivo do turismo em Aracaju”, de Joab Almeida Silva e Viviane Castro (UFS); e 
“A importância do inventário da oferta turística para o planejamento de destino: o caso 
do município de Ilha Grande, Piauí”, de Cíntia Carvalho Santos, Anderson Fontenele 
Vieira e Adilson Silva de Castro (UFPI). 

Todas as explanações abordaram a complexidade da gestão do turismo, com 
ênfase relacionada aos atores da administração pública, suas políticas e medidas de 
gestão adotadas. As diferentes realidades retratadas no Rio de Janeiro, Sergipe e Piauí 
confirmam os enormes desafios ainda enfrentados pela área, sobretudo no tocante à 
cultura. 

A rodada seguinte trouxe para o debate 
os artigos “Mapa mental como ferramenta de 
feedback importante ao planejamento de 
espaços públicos de lazer e turismo urbanos”, 
de Fernanda Costa da Silva (EMATER-
RS/ASCAR), e “Uma  nova  cartografia  
turística  da  cidade  do Rio  de Janeiro”, de 
Ana Carolina Oliveira (UFF/Senac-RJ). Ambas 
as apresentações salientaram o espaço urbano – 
com ilustrações de Porto Alegre e Rio de 
Janeiro – como organismo multifacetado e 
afetivo. Em suas propostas, as pesquisadoras 
fizeram uso de mapas (reais e mentais) e 
aplicativos para celulares a fim de refletir sobre 
o uso e as representações da cidade, ligando os 
debates em torno da cultura e do turismo 
nessas capitais de grande porte. 
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Ao final da sessão, pude salientar as trocas proporcionadas pelo GT e, além 

disso, como olhares voltados para temáticas convergentes utilizavam-se de perspectivas 
bastante distintas em suas construções. Sem dúvidas, prismas complementares, os quais 
evidenciam uma interessante face da pesquisa em turismo e cultura: a 
multidisciplinaridade. Aportes do planejamento urbano, da geografia, da arquitetura, da 
administração e da comunicação, por exemplo, foram essenciais para que os autores 
pudessem elaborar suas investigações e trazer ao público resultados tão ricos. 

Cabe, então, torcer e trabalhar para que novas oportunidades de trocas se 
multipliquem - como estas ocorridas no Seminário - e para que as diferentes 
perspectivas sobre o turismo e a cultura sempre tenham espaço para se afirmar. 
 
LEGENDAS 
Foto 1: Lucas Gamonal e os expositores do GT “Cidades, gestão e planejamento 
turístico” no auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa. 
Foto 2: Lucas Gamonal, João Gabriel Nuernberg (FCRB), Thaís Costa 
(FCRB/FACHA/UERJ) e Rômulo Duarte (FCRB/UFF). 


