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Resumo: Este resumo refere-se a uma pesquisa em andamento tendo como
objetivo geral analisar os roteiros de turismo místico esotérico ao Monte Roraima
ofertados por operadoras de turismo de Boa Vista/RR. Como objetivos específicos
este trabalho se propõe a descrever as principais características dos roteiros de
turismo místico esotérico oferecido pelas operadoras e ainda conhecer as atividades
e vivências do público (turistas) dos roteiros de turismo místico esotérico oferecidos
pelas operadoras. A metodologia adotada foi caracterizada pela pesquisa
exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa. E os procedimentos metodológicos
no estudo foram: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. A partir da escolha
do local e das operadoras foi realizado um levantamento bibliográfico para
complementar a fundamentação teórica, além da busca de informações sobre a
região onde está localizado o Monte Roraima, por meio de livros, artigos científicos e
sites oficiais. Os sujeitos de pesquisa são os gestores de duas operadoras que
ofertam roteiros cujas propostas mais se aproximam do segmento místico-esotérico
segundo a sua definição pelo Ministério do Turismo-MTUR. Após as análises os
resultados verificam que as operadoras A e B apresentam similaridades nos roteiros
ofertados e também uma parcial fidelidade às bases, propostas pelo MTUR para o
desenvolvimento de produtos turísticos culturais, em seus roteiros. Porém,
analisando as falas dos sujeitos transcritas das entrevistas é perceptível no discurso
do gestor da operadora B uma proximidade maior com o turismo místico-esotérico
por sua vasta experiência como guia de montanha e aproximação com as
comunidades nativas e filosofia de vida que o aproxima do misticismo e esoterismo,
fazendo com que o roteiro proposto agrade mais aos clientes desse segmento. Já a
operadora A apresenta uma proposta de roteiro mais elaborado administrativamente,
porém menos aproximado com o segmento místico-esotérico de acordo com a sua
definição pelo MTUR. Sendo assim, embora haja um perfil sucinto do turista do
segmento místico-esotérico no Brasil, e um grande potencial no estado de Roraima
revelado pela da pesquisa, há a necessidade de maior compromisso dos órgãos
públicos e privados em desenvolver roteiros de qualidade, que priorizem a qualidade
e vivência dos turistas nesse segmento.
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