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Apresentação

O turismo, como um dos fenômenos econômicos, sociais e culturais 
mais importantes do mundo, tornou-se objeto de estudo dos geógrafos. Desde 
o século XIX, eles foram inicialmente abordados a partir de uma perspectiva 
descritiva, mas experimentaram uma evolução teórica e metodológica. E foi 
desde meados do século XX que eles adotaram uma tendência mais explicativa 
e integradora, segundo os diferentes recursos do espaço geográfico, com uma 
abordagem territorial.

A partir dessa abordagem do turismo, chama-se patrimônio territorial 
recursos naturais e culturais de um determinado espaço geográfico, e reconhe-
ce a riqueza, importância e especificidade que diferentes atores locais deram a 
esses bens, os quais em um processo de valorização podem se tornar uma atra-
ção turística, além de definir os vários produtos turísticos locais, regionais ou 
nacionais.

Nesse contexto, surge a ideia de apresentar as diferentes investigações re-
lacionadas aos estudos de patrimônio territorial e turismo no Brasil, Costa Rica 
e Itália. Aproveitando as relações existentes entre professores, pesquisadores e 
estudantes desses três países, com base nos acordos de cooperação que existem, 
há quase uma década, entre o Instituto de Geografia da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) e seu Programa Pós-graduação em Geografia (PP-
GEO), a Faculdade de Ciências Geográficas da Universidade da Costa Rica e a 
Universidade Tor Vergata (Roma 2).

Essa cooperação permitiu aos profissionais desses países participar de di-
ferentes atividades acadêmicas, como reuniões, congressos, publicações (livros 
e artigos de revistas), apresentação de projetos de pesquisa, visita de professores 
para ministrar cursos (Brasil e Itália), doutorado-sanduíche entre UERJ e Uni-
versitá di Roma e entrada de estudantes da UNA, Costa Rica, para a pós-gra-
duação em Geografia da UERJ. Como forma de continuar esse processo de in-
tercâmbio, os professores Glaucio Marafón (UERJ), Meylin Alvarado (UNA) 
e Marina Faccioli (Universidade Tor Vergata), decidem apresentar o livro Pa-
trimônio Territorial e Turismo no Brasil, Costa Rica e Itália como forma de 
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divulgar as diferentes investigações realizadas em cada um de seus países, dentro 
da geografia do turismo como uma subdisciplina da Geografia.

Destarte, este livro é composto por três seções, subdivididas em capítu-
los, apresentadas no idioma original dos autores (português, espanhol e italia-
no), considerando que o idioma não foi, nem será, um obstáculo para poder se 
relacionar academicamente e continuar trabalhando juntos. 

A primeira seção apresenta três capítulos – das investigações do patri-
mônio territorial da Costa Rica –, onde a doutoranda da UERJ e a professora 
da UNA, Meylin Alvarado, mostram uma investigação de sua autoria e outras 
duas realizadas por seus colegas, Lilliam Quirós Arias, Omar Barrantes Sotela 
e Pablo Miranda Álvarez. A segunda, composta de três capítulos, apresentan-
do as conexões entre patrimônio e turismo na Itália, com artigos de Marina 
Faccioli, Tiziano Gasbarro e  Giuseppe Bettoni, da Universidade Tor Vergata 
(Roma 2). A terceira seção, com quatro capítulos, aborda as questões relativas 
ao patrimônio e turismo no Brasil, com a participação dos professores, Amanda 
Danielle Costa, Marcelo Antonio Sotratti, Miguel Angelo Ribeiro e Natan da 
Silva Nunes, Valéria Maria de Souza Lima e Glaucio José Marafon da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
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