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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE TURISTAS MOTORISTAS PARA CONCEPÇÃO DE MAPAS 
ADEQUADOS PARA SUA VISITAÇÃO A PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 
YURI CORREA DOS REIS

ALINE WATANABE
CECILIA KEIKO KOCHI TANJI

O Turismo é uma atividade que produz e consome o espaço geográfico. Esse espaço quando
pensado nos modelos das cidades brasileiras de médio e grande atuais, é sempre analisado pela ótica 
da cidade em torno de veículos automotores. A cidade e o turismo são produzidos pela ótica de
turistas-motoristas, e não turistas-pedestres. Diante disto, os supraditos modelos de cidades para
carros não se desenvolvem para as pessoas quanto consumidoras de espaços públicos no qual elas 
adentram caminhando, e sim dirigindo. Nesse contexto, pesquisas em cartografia relacionada ao
turismo se tornam importante, pois podem se traduzir em um veículo de comunicação entre a cidade
acolhedora do modelo turista-motorista. Desse modo, se torna essencial o coerente tratamento das
informações gráficas contidas em mapas turísticos, que os turistas-motoristas utilizam, garantindo 
sua correta interpretação dos dados. Um mapa turístico deve ser construído, e não apenas 
desenhado, observando as propriedades inerentes à percepção visual. Ao compreender quais
elementos de orientação o turista-motorista, não familiarizado com o local que está visitando, no
caso a cidade de Presidente Prudente/SP, utiliza para navegar, é possível construir mapas que 
contenham informações que realmente auxiliem outros turistas-motoristas de maneira efetiva em 
sua navegação, cujas características individuais são semelhantes, de acordo com suas intenções no
desenvolvimento de suas viagens. Ao levar em conta essas características individuais, o presente
estudo busca analisar como os turistas-motoristas, ou seja, pessoas que navegam com veículos
automotores por uma cidade diferente à aquela que rotineiramente navegam, no caso, a cidade de
Presidente Prudente-SP. Dentro disso, o presente trabalho tem como objetivo identificar e
compreender os elementos que são requeridos pelos turistas-motoristas durante sua navegação em 
automóvel, no contexto da cidade de Presidente Prudente/SP, por meio do método de esboço 
cartográfico. A maior parte das pesquisas para elaboração de mapas turísticos tem se concentrado
na apresentação da informação ao turista, porém a seleção de informação deveria ser melhor
investigada devido à sua relevância para o desenvolvimento do mapa cognitivo do motorista. A 
partir disso, este trabalho elaborou subsídios aos elaboradores de mapas turísticos, com informações
que turistas motoristas de fato utilizam em sua navegação, para que desse modo isto auxilie na
redução da complexidade do processamento cognitivo dos turistas enquanto motoristas em uma
cidade desconhecida.  
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TURISMO COMO VETOR DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A 
POPULAÇÃO DE PRESIDENTE EPITÁCIO – SP 

 
YURI CORREA DOS REIS

CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS
THAMILIS FERREIRA NASCIMENTO

Este trabalho tem como foco apresentar os meios de capacitação profissional dos moradores de
Presidente Epitácio–SP relacionados a atividade turística. O município de Presidente Epitácio é
contemplado por um grande potencial de patrimônios turísticos naturais em sua área, porém sua
prática turística vem sendo explorada de maneira retraída, sem a devida inclusão dos moradores 
que, por não possuírem qualificação nem preparação profissional para o turismo, acabam por não se
integrar à atividade turística ou mesmo realizando-a de forma ineficiente e ineficaz, com certa 
aversão a essa atividade, tida como uma prática da elite abastada, que, por conseguinte, prejudica
seu desenvolvimento pela falta de mão-de-obra especializada da população autóctone. Desse modo,
a capacitação profissional é basilar para que haja um crescimento da atividade turística, pois de
maneira precípua, proporciona a população residente meios de adentrar e aproveitar os benefícios
dessa atividade. A partir dessa constatação, a capacitação e qualificação na área do turismo, são
essenciais para o desenvolvimento humano e turístico do supramencionado município. Nesse 
sentido, o conhecimento e divulgação dos meios de capacitação profissional podem auxiliar na
ascensão do turismo regional, por preparar e dar condições à população local de se inserir na
atividade turística do município supramencionado O objetivo do trabalho é analisar e refletir sobre 
os meios para capacitação e qualificação da população autóctone em prol do desenvolvimento do
turismo sustentável, gerando, conseqüentemente, trabalho e renda para o município. Desta forma, 
este trabalho está dividido em três fases. Na primeira, dedica-se à compreensão da realidade e do 
contexto sócio-econômico em que o município, e sua população estão inseridos. Este projeto valer-
se-á de pesquisa documental e bibliográfica. Os sujeitos desta pesquisa serão selecionados por seus 
pares em cada um dos segmentos citados. Os resultados serão sistematizados e avaliados por meio
de pressupostos dialéticos e da análise de conteúdo das informações levantadas.  
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TURISMO CULTURAL: O PAPEL DO SESC NA SOCIEDADE PRUDENTINA 
 

ANA CAROLINA DA SILVA SILVA
TATIANE CRISTINA DA SILVA 

MARIA HELENA PEREIRA

O Turismo Cultural é a busca de experiências significativas através do contato com patrimônio
histórico e cultural e as manifestações populares de uma sociedade. Nos baseando neste contexto
podemos citar Moleta, (2001)“em sua passagem pelos lugares, ao longo do tempo, o homem deixou
sinais diversos. Marcas que testemunham percursos, ações e sonhos, ou seja, patrimônio cultural”.
Segundo ela, turismo cultural é o acesso a esse patrimônio cultural, ou seja, à história, à cultura e ao
modo de viver de uma comunidade. Em nosso objeto de estudo vamos destacar a cidade de 
Presidente Prudente, e nela uma entidade pública denominada por SESC - Serviço Social do 
Comércio. Para tanto, iremos estudar a história de ambos e destacar a importância do SESC para a
sociedade prudentina.Entende se que o turismo pode ser uma ferramenta para o resgate histórico e 
cultural da destinação, e não ser apenas uma atividade econômica, utilizada para gerar renda ou
alguma forma de lazer para a população. (MOLETA, 2001)Este trabalho aborda o turismo cultural
como um fenômeno de relações entre pessoas, histórias e suas experiências humanas e tem como
objetivo fazer uma discussão sobre a importância da instituição SESC tanto para a sociedade
prudentina quanto para seu público em âmbito nacional. Importante se faz investigar a temática 
proposta em função dessa contribuir sobremaneira a comunidade acadêmica do curso de Turismo e
áreas afins, como também, propiciar a sociedade informações científicas fidedignas sobre o papel
do SESC no que tange a cultura e ao lazer na cidade de Presidente Prudente, como sua importância 
em escala nacional.  O presente estudo tem por objetivo fazer uma discussão sobre o papel do SESC
na difusão cultural e a inclusão dos cidadãos prudentinos.  A presente pesquisa esta sendo 
desenvolvida por meio de consultas bibliografias em livros, revistas, periódicos, revista eletrônica e
sites, entre outros. Também serão levantados dados estatísticos sobre as atividades oferecidas ao
longo de sua existência na cidade de Presidente Prudente e um levantamento junto a diretoria para 
obter informações quanto à satisfação do público em relação aos eventos oferecidos pelo SESC. O
estudo está na fase de coleta de dados e fichamentos de novos autores sobre a temática em tela
visando a fundamentação teórica da mesma, o que não nos permite no momento, apresentar 
resultados conclusivos.  
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TURISMO PEDAGÓGICO: UM NOVO OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
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YURI CORREA DOS REIS

MARILDA ROSA SANCHES

O planeta necessita de medidas e alternativas urgentes que venham colaborar com a educação
ambiental e promover a melhor interação dos seres humanos com o meio ambiente. Vivemos num
mundo capitalista que promove a todo custo a política do consumismo gerando a conseqüência
desastrosa da degradação ambiental, que compromete a qualidade de vida desta e das gerações
vindouras. É comum encontrarmos críticas ferrenhas a pratica social do turismo como mais um
agente de degradação ambiental do planeta, tido, por alguns, como um verdadeiro destruidor de
ambientes naturais e desarticulador de culturas.A atividade turística está inserida dentro do contexto
do desenvolvimento acelerado e do avanço tecnológico, não ficando esta, isenta da responsabilidade 
como agente modificador da relação do homem com o meio, pois o desenvolvimento acelerado
gerou entre muitos fatores novos costumes e um novo significado na relação do homem com o meio
natural. Segundo Jun Okamoto (2002), a consequencia da poluição sonora, visual, do ar, da sujeira
nas ruas, é a redução da eficiência dos sentidos perceptivos, resultando na indiferença com o meio
ambiente. O espaço rural estruturado a partir de seus recursos naturais e sua identidade cultural, 
promoverá a interação do turista com o meio, pois, para Jun, “o caminho para conhecer a realidade
do meio ambiente, é a participação direta e intensa do corpo/mente como um todo da mesma
maneira que fazem as crianças no processo cognitivo inicial". Nesse contexto percebe-se a 
necessidade de produções que visem promover de forma eficaz e duradoura a educação ambiental
relacionada ao turismo com a finalidade de permitir aos turistas um novo olhar para o ambiente
rural, a fim de permitir uma interpretação de sua paisagem e recursos naturais por meio de um
ambiente de turismo educativo, que refletirá em sua vida cotidiana, pois segundo Okamoto (2002) o
espaço texturado, trabalhado contém todos os estímulos que tocam nossos sentidos “possibilitando a
leitura do espaço simbólico, cujo significado orienta nossas atividades e dá sentido à vivência
social”.  A presente pesquisa tem por objetivo demonstrar a importância do turismo rural
pedagógico na formação da educação ambiental dos turistas e na preservação dos valores culturais. 
Ainda busca apresentar uma opção de lazer conciliando o despertar da consciência ecológica
perante a utilização racional dos recursos naturais, para dessa maneira contribuir com o
desenvolvimento sustentável da atividade turística e do planeta, gerando novas perspectivas para a 
prática do turismo Desse modo, o presente trabalho apresentará uma discussão teórica da
necessidade em discutir junto a comunidade acadêmica o tema proposto, visto a necessidade de
aprofundamento teórico no que se relaciona com o desenvolvimento sustentável do turismo.  

 


