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Latour (1994) chama atenção à necessidade de se reconstruir o 

pensamento científico para além dos prismas estabelecidos pelo 

cartesianismo, onde análises sociológicas, antropológicas, econômicas e 

ambientais dificilmente reutilizariam métodos e conceitos que não 

fossem estruturados por seus pares, expondo assim “um enfoque limitado 

da intencionalidade humana” (LATOUR, 2001, p.21). De maneira a se 

garantir uma maior e mais adequada independência às pesquisas e aos 

discursos acadêmicos modernos, Latour e Woolgar (1997, p.19) 

enfatizam a obrigatoriedade de suas retóricas não se basearem 

“unicamente no que os pesquisadores e descobridores dizem de si 

mesmos”. 

Há, portanto, a necessidade de se reconstruir o ato “de pensar e 

pesquisar”, indo além das características e prerrogativas disciplinares 

enraizadas no cerne educacional contemporâneo. Assim, é cada vez 

mais nítido que a ideia de totalidade apresentada pela ótica 

cartesiana/disciplinar não mais oferece um pleno conhecimento dos 

infortúnios, distúrbios e dilemas do homem moderno (LATOUR, 1994; 

LATOUR, 2001). Mais do que nunca é preciso compreender as distintas 

características, especificidades e inter-relações que fazem desta 

sociedade contemporânea única. 

Para tanto, há a imperatividade de se fomentar análises científicas 

mais densas, críticas e pormenorizadas, que sejam capazes de 

compreender como suas problemáticas se constroem e/ou são 

influenciadas por especificidades, multiplicidades e heterogeneidades 

interdependentes observadas no “mundo real” (ROBSON, 2011). Neste 

“mundo real”, nota-se uma sociedade formada por uma série de 

intrincamentos, reconhecidos por Capra (1982) enquanto “teias invisíveis 



 
de relações” que apresentam valores socioculturais, econômicos e 

ambientais que definem condutas, ritos, crenças e posicionamentos 

individuais e/ou coletivos. 

Em síntese, estes intrincamentos traduzem e evidenciam dilemas 

de representatividade, os quais o pesquisador moderno só desvendará 

caso integralize “as verdades de cada disciplina como unidades simples, 

(...) aceitando suas diferenças e respeitando a complexidade de sua 

própria formação, reintegrando cada disciplina em um todo que já foi 

um dia naturalmente unido” (PACHECO, et al.,2010). Será através desta 

lógica que a interdisciplinaridade se fará presente, devendo, portanto, 

ser compreendida como 

a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, não 

pertencentes à mesma classe, que contribua para o avanço das 

fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma para 

outra, gerando novos conhecimentos ou disciplinas e faça surgir 

um novo profissional com um perfil distinto dos existentes, com 

formação básica sólida e integradora (CAPES, 2008, p.2). 
 

Dito isso, estas inter-relações devem ser vistas enquanto uma das 

principais variáveis da análise interdisciplinar, uma vez que podem 

propiciar: um entendimento significativo, amplo e inovador da 

problemática investigada (FERRARI, 2007); uma forma de compreender 

o mundo conforme seus próprios ritmos e valores (FAZENDA, 1979) e, a 

partir destes, estabelecer estratégias que observem as reais 

peculiaridades desse “mundo real” (ROBSON, 2011); resultados mais 

inteligíveis, que se adequem as especificidades de cada área do 

conhecimento pelo qual a pesquisa perpassa. 

Por conseguinte, percebe-se que a ótica interdisciplinar amplia o 

“horizonte” analítico do pesquisador, convidando-o a assumir e 

interiorizar o “olhar míope de Machado de Assis”. Por meio deste, há a 

possibilidade de se compreender como distintos grupos sociais estão 

imersos e cercados por materialidades, intangibilidades, experiências e 

flexibilidades – em distintas perspectivas: temporais, espaciais, sociais, 

culturais, políticas, econômicas, etc. – que conotam, distinguem e 

expõem um denso e complexo universo representativo (SANTOS, 2010) 

que fatalmente não poderá ser amplamente desvendado. Não em sua 



 
completude. Não com métodos disciplinares. 

Em específico ao turismo, para que suas gestões sejam 

sustentáveis, suas planificações e operações devem estar imersas em 

uma intricada rede de critérios que: demandam por um axioma que 

enxergue cada dimensão da sustentabilidade (social, cultural, 

econômica, política e ambiental) como um todo inseparável; apoiem 

todo e qualquer processo de tomada de decisão (MELISSEN, VAN 

GINNEKEN e WOOD, 2016); reconheçam a dimensão, a amplitude e a 

tipologia de seus impactos. Tais prerrogativas se fazem necessárias pois 

asseguram a consistência, a coerência e a legibilidade de operações 

turísticas que buscam a inserção de valores, princípios e critérios 

sustentáveis em sua cultura organizacional. Para que isso se concretize, 

ressalta-se mais uma vez a relevância da interdisciplinaridade enquanto 

base para o desenvolvimento de uma organização ética, transparente, 

responsável  (MARTÍNEZ e DEL BOSQUE, 2015; MELISSEN, et al., 2015), 

consciente de seus impactos temporais, espaciais, sociais, culturais, 

políticos, ambientais e econômicos (SANTOS, MÉXAS e MEIRIÑO, 2017). 

Assim, a interdisciplinaridade se faz relevante às gestões turísticas 

sustentáveis por expor e elucidar seus reais benefícios e prejuízos, 

apontando a amplitude de seu poder de transformação sobre a 

qualidade de vida, segurança e bem-estar de seus stakeholders, bem 

como sobre as especificidades dos atrativos naturais e culturais que 

respaldam suas operações. 

Por ser uma cadeia produtiva que se apropria de recursos naturais, 

culturais, sociais e econômicos locais para a prospecção de produtos e 

serviços, Barretto (2005) compara os efeitos da atividade turística aos de 

uma “cascata”, assumindo que a interdisciplinaridade seria o único 

“caminho viável”, capaz de captar e aferir suas reais consequências 

ambientais, culturais, sociais e econômicas sobre os distintos grupos 

sociais que consomem, usufruem e se beneficiam de suas operações. 

Nesse sentido, é 

impensável que haja um cientista que possa pesquisar, em 

profundidade, os impactos sociais, culturais, ambientais (no 

sentido estrito da natureza), os impactos macro e micro - 



 
econômicos, os impactos psicológicos, os fenômenos de 

interação, as motivações e comportamento dos turistas. Todas 

elas têm a sua contribuição e nenhuma pode ser eliminada e/ou 

substituída pela outra. Os estudos disciplinares só podem dar 

conta de um aspecto e tanto o turista quanto os membros da 

comunidade local são totalidades que se encontram num 

fenômeno relacional, que só pode ser apreendido de forma 

interdisciplinar (BARRETTO, 2005, p.02). 

 

Se a atividade turística conduz a efeitos positivos e/ou negativos a 

sua localidade, se estes efeitos podem se perpetuar em uma lógica 

temporal/espacial demasiadamente complexa, dinâmica e 

heterogênea, se as características destes efeitos ressoam por dimensões 

ambientais, sociais, culturais, econômicas, políticas e espaciais, 

pejorativizando ou preservando suas peculiaridades (SANTOS, MÉXAS e 

MEIRIÑO, 2017), a gestão do turismo deve obrigatoriamente perpassar 

por preceitos da interdisciplinaridade. 
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