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A cidade aparece como um todo no qual nenhum
desejo é desperdiçado c do qual você faz parte c,
uma vez que aqui se goza tudo o que não se goza
em outros lugares, não resta nada além de residir
nesse desejo e se satisfazer,
Calvino (1990, p.16)

Resumo
.\ vo 'I~.IIII"lnl II'.tI d\' 11111:1 cidade não é ser turística. Lugar, ondc as atividades econômicas,
políri as, SIH 1.11 I I 1111111 ,IISI~t1l mais vigor, ela também reflete o modo de viver, de pensar e
de scntu d,I ~III H'd,HI, () runsmo na cidade é apontado como rnobilizador de energias, de
recursos ,,1111 ," hllll\.III11S.As modalidades de turismo geralmente são associadas à imagem
da cidade, ( ) 11111 1.1 ,di 1''' 11 Ufa, pela "lisibilidadc" e visibilidade, os elementos da paisagem.
No afã ,il- 1'"11.11 ,I Ild.Hk IIIIí:;Iica, os promotores do turismo refuncionalizam os cspaços
privikgl,Iodll o olh,1I I III'gligl'll 'Iam os moradores e sua qualidade de vida.
Palavras (h,1\'I 11111 IIHI 1\,1 culadc paisagem e identidade- planejamento.

INTRODU(;At)

(Illad,', para urna b a parte de nós, é assimilada a um lugar de
trabalh ,I~Ian I I '. 'llI.\ trabalho materializado, uma forma de apropriação
do espaço urb.un: prod\l:t.ldo c também de relações da história dos homens,
padronizada I (li" ltl 'olo"las, ;cralmente lembrada como oposta ao campo, a
cidade rerr 'S 'ntn \lllllug:\r oud 'as atividades econômicas, políticas e sociais
têm mai r vigor . IlH'S I:\S, um e paço territorializado, apropriado pelas
sociedades, "I .lhando, assim, um modo de viver, de pensar, mas também
de sentir dos h rn .ns 'lU(' a on eberarn e daqueles que ali vivem.

A cidade ~ pot 'o ialm .ntc símbolo poderoso de uma sociedade
complexa. Como pari' 'pn dut da evolução social, produzido e repro-
duzido constantemente, o "modo de vida urbano produz idéias, valores,
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onhc imentos, formas de lazer, e também uma cultura" (CARLOS, 1992,
p.26). Embora predominando a visão utilitarista, a cidade exerce, sobre-
tudo hoje, uma fascinação sobre uma boa parte dos homens e mulheres.
Numerosos são aqueles que para ela se dirigem, em busca de descoberta,
de aventura e de sensações fortes. Sua imagem, exacerbada pela literatura,
pela historia, pelos jornais e pela mídia audiovisual, torna-se mítica e um
atrativo turístico.

Tem-se observado que a cidade, independente de sua localização,
de seu tamanho, o que quer que ela seja, constrói-se pela acumulação de
imagens múltiplas e variadas, reais e imaginadas que atraem, criam o desejo
de experimentar o seu charme, de penetrar e de descobrir os seus mistérios.
Este poder de atração da cidade predispõe ao turismo.

Também cabe ressaltar que, ao se associarem cidades e turis-
mo, um interesse mútuo alimenta as relações. No caso do turismo, é
sabido da sua necessidade de ser constantemente renovado com outros
produtos para atender a um modo de ver o mundo, rompendo o que
Luchiari denomina "a divisão binária básica entre o cotidiano/ ordinário
e o anticotidiano/ extraordinário" (2000, p.lll). E a diversidade das
cidades como cidades-portos, cidades-religiosas, cidades-industriais,
cidades-universitárias, cidades-históricas, cidades-tecnopólos, cidades-
futuristas, para citar algumas, permite a quase infindável formatação de
novos produtos. Na cidade, há uma heterogeneidade entre modos de
vida, formas de morar definidas por uma sociedade desigual que tam-
bém determina o uso do solo diferenciado interessando e servindo às
atividades turísticas. As cidades, por sua vez, tornaram-se muito caras
para serem sustentadas apenas pelos seus próprios moradores. Isso tem
levado os administradores de algumas localidades a "descobrirem" que
gastos para a manutenção, em especial, das ofertas culturais sobre as
quais as populações locais também se tornam mais exigentes, os turistas
são os mais propensos em realizá-los.° objetivo deste estudo é fazer algumas reflexões sobre o tu-
rismo na cidade, considerando que no lugar urbano a prática turística
tem as modalidades de turismo cultural, turismo de negócios, turismo
de eventos, turismo de saúde, e, transversal a essas modalidades, a
exploração sexual, quando presentemente se discutem e se pensam as
cidades. Nos tempos contemporâneos, há certamente mais cidades can-
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didatas ao desenv lvirncn to turís ti qu cidades escolhidas e situadas
nos roteiros turisti os.

Nas novas tendên ias I, urbaniza a) há a prcs nça contínua da
cidade reord enand ) () s .tor a partir do 111 )111 .nro .m q\.le condiciona novas
formas d 11 sumo, de t<dos os produtos turísti os, ampliando grau de
exigência dos turistas, na sua maioria absoluta, iradinos de m xlias e grandes
cidades. turismo torna s " assim, um prct ixto para animal' o dinamismo
da cidad " P ,10 seu pod 'r d sedução, pelas suas riquezas passadas e pre-
sentes. I~as idad 'S, n '5 'as perspectivas, tornam-se sinônimo de produção,
exer ício c .onsumo de cultura, tanto nas próprias metrópoles, como nas
áreas suburbanas. A atividade turística seria um instrumento posto a serviço
da idade para também ajudá-Ia a fazer ou a refazer sua identidade?

CONSTRUC;ÃO 1)), UMA IMN;EM l'i\RJ\ A CIDADE

Ú indiscutível que a vocação maior de uma cidade não é atrair
turistas, embora ela se predisponha a tal atividade. Ao longo de várias eras,
a cidade C i endo definida desde uma cidade-feudal, cidade-fortaleza,
cidade-Estado, cidade-industrial, até a contemporânea, e todas elas dei-
xam suas marcas construtivas no espaço urbano. Edifícios, monumentos,
feiras, eventos, transformam-se em mercadorias, referências emblemáticas
e simbólicas como patrimônios para serem compartilhados e consumidos
pelos visitantes. Historicamente, esta é uma prática prisca pois, no perío-
do medieval, quando a cidade religiosa começa a perder sua magia, ela foi
reinventada pela peregrinação motivadora de renovação das fontes da fé.

Contemporaneamente, o turismo é apresentado como uma das
vertentes mais promissoras para mobilizar as energias, recursos, e dar um
novo alento às cidades, Existem cidades ingle a , como Manchester, cujo
declínio industrial engendrou um esgarçamento do tecido urbano freado
apenas pelo desenvolvimento conjunto de n vas atividades econômicas,
notadamente, o turismo, conforme analisa Élias (1994).

No Brasil, desde os anos 1990, assiste-se a uma campanha vigorosa
destinada às cidades coloniais de Tiradentes-MG, Parati-RJ, Pirenópolis e
Cidade de Goiás-GO, dentre outras, re tauradas e refuncionalizadas como
produtos históricos e culturais para um consumo turístico do mundo glo-
balizado, A necessidade de tornar mais visíveis as identidades culturais do
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país fez com que cidades coloniais de Ouro Preto, Mariana, Diamantina,
err , Sabará, Tiradentes e São João del Rei fossem tombadas pelo Serviço

Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, em 1938. Consideradas como
obras de arte e monumentos nacionais, essas cidades se inserem no espaço
emblemático para referenciar a história, a memória coletiva e consagraram-
se como atrações turísticas. Museus, hotéis, pousadas, restaurantes, bares,
galerias de arte e lojas de artesanato proliferam-se pelas ruas, largos e becos,
adaptando edificações públicas e residenciais para estas novas funções.
Não faltam, para o turismo, os parceiros públicos e privados em matéria
de investimentos para os equipamentos úteis aos turistas. A identidade
urbana, nesta dimensão, resulta do desenvolvimento de uma consumação
ostentatória de lazeres e diversões hierarquizados socialmente, facilitados
por um estilo de vida urbano.

Entretanto, lugar de atividade e da vida cotidiana, a cidade deve,
antes de tudo, transmitir uma imagem autêntica. Para isso é preciso ter uma
concordância entre a percepção interna de seu arranjo e sua percepção
externa. Na opinião de Lynch (1990), os planejadores da cidade, como
manipuladores do ambiente físico, estão primeiramente interessados no
agente externo, na interação que produz a imagem do meio. Da observação
das qualidades físicas apreendem-se os atributos da identidade e estrutura
da imagem mental. A importância da observação é também ressaltada por
Carlos (1992) para quem, da observação da paisagem urbana captam-se
dois elementos: o "espaço construido" e, também, o movimento da vida,
decorrentes da concentração de pessoas apropriando-se, de forma dis-
tinta, do espaço urbano. Estas desigualdades podem ser apreendidas pela
diferenciação nas cores, no padrão de bairros, no ritmo de movimentação
das pessoas e nos modos de vida diversos. É o tom verdejante, predomi-
nante nos bairros de população de alto poder aquisitivo contrastando com
as cores cinza e vermelha das ruas sem asfalto de bairros de populações
d Iavorecidas, as largas avenidas, o planejamento cuidadoso e a ocupação
des rdenada de áreas de risco e, as desigualdades em indivíduos que diferem
na aparência, na roupa, nos gestos, nos olhares e desejos.

Para Lynch, da observação leva à imaginabilidade, aquela qualidade
de um bjeto físico que lhe dá uma "grande probabilidade de evocar uma
imagem forte num dado observador"(1990, p. 20). Em sua concepção, uma
cidade altamente imaginável - graças à cor, disposição, forma, estrutura e
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volume - pareceria distinta, notável, facilitando a produção lc Jlllapl'lI

mentais vivamente identificadas, como que convidando olhos e uvrdus a
uma maior atenção e participação. Ele sugere, igualmente, legibilidad(' 011

visibilidade em sentido figurado, quando os objetos não apenas podem ser
vistos mas também são apresentados de uma forma definida e intensa" ,
aos nossos sentidos.

A imagem do horizonte de Brasília, por exemplo, pode ser um
exemplo de vitalidade, poder, grandeza, que permite e reforça um signi-
ficado. É uma imagem com um significado e uma identidade. Também, é
emblemática a Los Angeles dos cartões postais nos quais construiu-se uma
imagem de L.A de grande pujança, high1VtryS periféricos, o dmunton/n com
bancos, hotéis, poderosas empresas de petróleo, os gigantes da informática
e das companhias de seguros pontilhando de arranha- céus os horizontes,
de uma aglomeração gigantesca" de parques temáticos, um espaço vital
composto de Disneyworids", a visibilidade do triunfo do capitalismo, afirma

Soja (1993, p.296).
As cidades turísticas são, muitas vezes, construídas, mentalmente,

com os filmes, reportagens, fotos e folheterias. Mencionar, por exemplo, que
a cidade do Recife é a Veneza brasileira, mesmo aquele que jamais visitou
Veneza, pelas imagens já formuladas, saberá que a comparação refere-se
aos canais atravessando a malha urbana.

Para o turismo não basta apenas a estrutura da paisagem para deter-
minar a lisibilidade. A ela acresce-se a experiência cognitiva do observador,
a qualidade visual, as combinações que dão originalidade ao itinerário, ao
lugar. O visível-lisível é um produto da ide~tidade do lugar e do imaginá-
rio de quem o inventa e quem o consome. E, sobretudo, pelo olhar que a
cidade é apreendida. A fragrância, entretanto, dá uma certa identidade às
cidades, como o óleo-de-dendê e frituras a Salvador-BA; açafrão, canela e
cravo às cidades indianas; cachaça a Salinas-MG; peixes, frutos-do- mar a
Marseille e vinho a Saint-Emillion na França.

A identidade, portanto, está associada ao não importa qual dife-
rencial, ou seja, às singularidades que tornam as entidades distintas, face ao
reconhecimento.A palavra identidade origina-se do grego idios que significa
parecido consigo mesmo. A identidade permite a representação do lugar,
no todo espacial, e favorece ao turista realizar uma construção simbé li a
do lugar. A atividade turística deve ter isso em conta, na valorizaçã das
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specificidades, reforçando que o fato do lugar ou objeto ser único e distinto
que o faz existir e ser um atrativo ao ser "parecido consigo mesmo".

N os tempos pós-modernos, das sociedades influenciadas pelo mer-
cado global, tornou-se um traço forte à procura delas pela uniformidade e
pela homogeneidade das coisas, pessoas ... Homogeneizar-se é uma forma
de integração ao mundo globalizado. E, os espaços urbanos, produtos do
mundo capitalista, tendem nas suas mobilidades a homogeneizarem-se.
Contraditoriamente, há uma constante busca de diferenças, reivindicadas
pelas particularidades e singularidades das populações locais. É, assim, "o
conhecimento e o reconhecimento das especificidades que se traduzem
em identidades mercadológicas locacionais" (Castrogiovanni, 2000, p.26).
Como nem todos podem acessar ao que é distinto e, sendo restrito este
tende a ser mais valorizado delimitando, ele também, uma categorização
social pelo poder aquisitivo. É o produto que tem o poder e não a consa-
gração dos valores individuais. O consumo passa a ser submisso ao produto
turístico. A cidade também, ao ser concebida como produto turístico e, a
ser repensada pela nova necessidade em oferecer certo produto, conforme
já mencionado, ganhando novas configurações.

A cidade contemporânea necessita ter definido seu perfil identitário.
Uma identidade forte, firmada a partir da realidade. Esta seria a base para
estabelecer ações, políticas e, posteriormente, uma imagem. As modalida-
des turísticas implementadas geralmente associam-se à imagem. Vejamos,
na opinião de Vigheti (1994) como isso ocorre: - turismo de negócios é
a tradução da vitalidade econômica, social, cultural de uma cidade. Uma
cidade dinâmica atrai comerciantes, negociantes, industriais, executivos,
políticos, pesquisadores, administradores, estimula intercâmbios, contatos
e uma receptividade de boa qualidade;

- o turismo de eventos é o mais revelador do prestigio ou do
reconhecimento da reputação positiva de uma cidade. Esse segmento
explora os equipamentos de hospitalidade e de lazer e diversões já de uso
das populações locais;

- o turismo cultural reflete a personalidade da cidade e cinco
situações evidenciam como isso ocorre:

a descoberta do patrimônio arquitetônico, por intermédio de guias
professores, de condutores especializados, permite apreender desde
as origens, a expansão urbana em função dos aspectos históricos,
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geo-ambientais, econômicos, culturais, políticos e sociai t]LlC pos
sibilitaram sua originalidade. O patrimônio arquitetônico é também
revelador da mentalidade, dos modos de vida, das atividad .
situação social das antigas gerações que edificaram a cidade.
+a existência e a variedade de museus refletem a importância atri-
buída pelos habitantes da cidade à sua historia, às personalidades
ilustres às artes e cultura e à identidade local;
* a gas~onomia local traduz os princípios de identidade, revela raizes
e representa um verdadeiro fórum de cultura e de civilização;
*a existência e a conservação de parques, praças e jardins testemu-
nham uma qualidade de vida na qual se incluem as áreas verdes;
*realização de festivais, exprime o sentido festivo de uma cidade,
seu apego à moda ou à invenções e, sobretudo, sua hospitalidade,
externalizando o sentido da cultura para sua população local.
É acolhendo artistas, exposições que a cidade produz uma qua-
lidade de vida superior e aumenta o seu poder de atração para

os visitantes.
Estes aspectos não se esgotam aqui tantos são os recursos que uma

cidade oferecem. Convém ressaltar que esses procedimentos de identifica-
cão sabiamente manipulados pela mídia podem consolidar uma imagem
da cidade. Todavia, deve-se considerar um eventual descompasso entre a
imagem desejada para a cidade e a imagem percebida pelo turista potencial.
O papel da primeira é de suscitar o desejo de ir, con~ecer a Cldade,enquan.to
da segunda pode incitar a descoberta ou ao contrano frear este elan inicial

provocado por um meio de comunicação eficiente. .
Os turistas são notadamente citadinos que usufruem a urbal11dade

e suas benesses. Com a prática da atividade turística em outra cidade eles
almejam, ainda que por um curto período, abandonar a vida de trabalh~dor e
da rotina pela vida do turista, pela curiosidade e descoberta de outra cld~~e.
Para estes, nesse momento e lugar, ocorre uma consumação deambulatorla,
desnorteada da cidade, da paisagem, capaz de suscitar contemplação, e
também a consumação real dos atrativos como os museus, os monumentos,
enfim os patrimônios, e igualmente dos serviços e atividades ofertados as

populações locais.
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P,\ISAGEM URBANA E URBANIZAÇAü PARA O TURISMO

Pela serniótica do espaço urbano, a cidade deve ser vista como
uma escritura, fala a ser interpretada pelas pessoas que por ela circulam,
moradores ou visitantes. Apreender seu significado através dos marcos
referenciais da paisagem, dos espaços construidos e das ações dos atores
sociais que ajudaram a compor sua imagem singular, é penetrar em sua
essência para ver e sentir a cidade.

Para Castrogiovanni (20.0.0.),olhar para a cidade é renovar desco-
bertas, conhecimentos, um prazer, mesmo que o panorama urbano não
tenha nada de particular. O traçado de uma cidade é uma arte do processo
que a produz e representa uma leitura das marcas de sua temporalidade.
Percorrer a cidade, absorver sua ambiência é estabelecer uma comunhão
com ela, na qual há mais do que os olhos podem ver, do que o olfato pode
sentir ou do que os ouvidos podem escutar."Cada instante contém sen-
timentos, associações a significados, havendo uma constante construção
de significações. A cidade é o que é visto, mas mais ainda, o que pode ser
sentido", afirma esse autor (20.0.0.,p.25).

As percepções divergem, e, como a imagem de um dado objeto é
resultante da formação e da sensibilidade de cada observador, elas também
variam. A informação perceptiva é constantemente filtrada. Mesmo um lugar
aparentemente desprovido de significados turísticos, pode despertar a aten-
ção e o interesse de alguém, razão pela qual afirmamos, anteriormente, que a
construção do objeto turístico é meramente uma invenção para e pelo turismo
(ALMEIDA, 20.0.3).O que conta para essa construção são os desejos, as fan-
tasias e o imaginário que criam as motivações e a concretude dos sonhos.

Cada cidade fala a sua maneira. Os olhares dos transeuntes cap-
tam os discursos sem vozes, alguns emocionam pela iconicidade, outros
causam repulsas. O olhar se fixa na seleção de diferenças que provocam, e
se tornam, elas mesmas, a razão própria da peregrinação. A excitação que
emerge do primeiro olhar é a disposição paisagística da cidade. O turista ali
busca os elementos da paisagem, ressaltados por Boul1on (1997): a forma, a
identidade, a função, a estrutura, o processo e o significado, componentes.
-\ identifica os espaços construidos, o movimento da vida, as paisagens.
"É este fator de estranheza de como a vizinhança vive diferentemente que
atrai e estimula o movimento do visitante", afirma Wainberg (20.0.0.,p.15).

138

As cidades tunsticas são organizadas para o consumo de bens,
serviços e paisagens. Algumas, unicamente para o lazer, como Las Vega e
Disneyworld, nos Estados Unidos. Esta nova forma de urbanização chega
a redefinir a vida econômica, em função do desenvolvimento turístico, para
o qual produz paisagens atrativas. A cidade turística define-se em op~si-
çào ao ordinário. Nela, o turista espera encontrar novos modos de vida,
tempo, recursos e formas distintos do que encontra no cotidiano, em uma
paisagem própria para o turismo. Paisagens dinâmicas, recuperadas pelas
marcas históricas, reinventam-se para corresponderem freqüentemente aos

desejos dos visitantes. .
Cidade histórica, tem a função de disponibilizar as obras, propl-

ciando saber e prazer, concomitantemente, ofertando produtos culturais,
para serem consumidos, São João del Rei reflete uma paisagem si~gu~ar
de evolução. Ela não conheceu um processo de estagnação econorruca
com a decadência do ouro, como as principais cidades históricas de Mi-
nas Gerais. De fato, no século XIX, a cidade viveu o seu apogeu. Nesse
período, ela se afirma como dinâmico centro comercial,. gra.ças ao ramal
da Estrada de Ferro Oeste de Minas, à instalação da pnmelra casa ban-
cária e de fábricas de tecido, e ao melhoramento da agricultura com a
chegada dos imigrantes italianos. A paisagem colonial se transforma e o
centro histórico, como expressão de um processo dinâmico, revela, em
face de suas edificações, os diversos estilos arquitetônicos representativos
das fases econômicas vividas pela cidade, desde a fundação. A sedução
da cidade reside na diversidade estilística de seus espaços e edificações

(ALBAN O, 20.0.2) .'
As sociedades vivem, participam e consomem diferentes e diver-

sas paisagens, aqui entendidas como movimentos impostos pelos grupos
sociais através do trabalho, trocas informacionais, cultura, emoções, o que
lhes confere dimensão social. A paisagem é percebida e concebida pelos
sentidos, por eles veiculada.Quer pelo ponto de vista histórico, quer pelo
ponto de vista estrutural, a paisagem é " claramente uma ordem espacial
imposta ao ambiente- construído ou natural", afirma Zukin (20.0.0,p ..84).
Por isso, a autora conclui que a paisagem é erguida em função das mstitui-
ções sociais dominantes e normatizada pelo poder das instituições. Sendo
assim, a paisagem é a materialização da assimetria entre o poder econômico

e o cultural.
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No sentido visual, o poder assirnétrico revela o repertório potencial
de imagens e a sucessão de paisagens reais e simbólicas, projetadas e desen-
volvidas pelos capitalistas em cada período histórico. As cidades modernas,
antigas e recentes, sugerem duas paisagens urbanas contrastantes que
expressam a coabitação entre a paisagem vernacular daqueles sem poder,
com a paisagem dos poderosos, na expressão de Zukin (2000).

Paris e Nova York denotavam poder no centro, pela sua paisagem de
monumentos e edifícios associados às finanças e à política da vida moderna.
A paisagem dos sem poder espalhava-se pelos apartamentos financiados
pelo poder público, pelas áreas desvalorizadas do centro antigo. Até o ini-
cio dos anos 1960, estas cidades, modernas, tiveram uma justaposição de
paisagens, somente alteradas com o paulatino retorno de investimentos de
capital privado nesse espaço. Com o enobrecimento e as novas constru-
ções nos velhos centros das cidades, o que restou das antigas residências
vernaculares, embora arruinadas é revisto como paisagem imagem, como
paisagem investida de poder cultural.

Se cada cidade tem a sua fala, ela deve ser vista como uma es-
critura, fala a ser interpretada pelo transeunte. Trata-se de enigma a ser
desvendado pela exploração, um idioma, como nos diz Calvino, o "olhar
percorre as ruas como se fossem páginas escritas: a cidade diz tudo o que
você deve pensar, faz você repetir o discurso e, enquanto você acredita
estar visitando Tâmara, não faz nada além de registrar os nomes com os
quais ela define a si própria e todas as suas partes" (1990, p.18). Visitantes
e, muitas das vezes os habitantes locais, intrigados, buscam a decifrar os
mistérios desta escritura.

O detalhe é relevante na composição e compreensão do todo. É o
caso, por exemplo, de Yangon, capital de Myanmar. Ler a cidade é apreen-
der os contrastes de ruelas e modernas avenidas; o centro planejado pelos
britânicos, presentes no pais até 1948, e atualmente ocupado por vários
hotéis de luxo, edifícios modernos destinados às empresas, sendo a maioria,
de multinacionais extravasando-se para o entorno. Ainda nas principais
av nidas, efervescente setor informal espalha mercadoria diversificada pelas
ai adas, di putando espaço com cozinhas ambulantes que oferecem mesas

com cadeiras, tamanho infantil, para os freqüentes consumidores. Motos e
bicicleta, adaptadas para o transporte de passageiros, conhecidas localmente
como táxi-scooter e trisbaws, têm a preferência dos usuários e deixam as ruas
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coalhadas. Trajes ocidentais cruzam com um tipo de sarong local, usad s
pelos homens e mulheres em trajes indianos, de rostos pintados de tanaka,
creme de tonalidade amarelo-clara, com a dupla função de protetor solar
e cosmético. Yangon é, sobretudo, a cidade dos pagodes dentre os quais
se destaca o de Shwedagon, cuja histeria remonta ao século XI. Budista,
é considerado o mais impressionante do mundo pela grandiosidade e be-
leza. Dezenas de pequenas construções, locais de meditações, santuários,
sinagogas, numerosos deuses, budas, ricamente adornados com minerais
e pedras preciosas são constantemente visitados e lembrados com flores e
velas. Este conjunto cerca o monumento central de 100 metros de altur~,
diâmetro de 43 metros de base, e uma cúpula central recoberta por mais
de 700 quilos de ouro, que fulgura no horizonte acima dos demais .e~fi-
cios da cidade. Ele está no centro de Yangon e no centro da vida religiosa
e também social dos birmaneses; as familias ali vão para as preces, mas
t~mbém fa~em tranqüilamente piquenique, local de encontros de amigos, de
colegiais e até mesmo de acordos. É, sobretudo, a paisagem de poder e de
cultura que domina Yangon, visível para o visitante ao captar os símbolos.
É cidade de perfumes e tradições do Ocidente e do Oriente que impregnam
os sentidos do visitante dando-lhe a sensação de experiência de descoberta.
O resultado é a imagem construída, a paisagem desta e de todas as cidades
visitadas levadas na memória e que servem de estímulos para novos viajantes
atraídos pelas narrativas dos que percorrem a escritura de Yangon.

Quando parte do território urbano se incorpora ao turismo ocorre
a urbanização denominada por alguns autores de urbanização turística 1.

Para Luchiari (2000, p.39) esta "tende a introduzir, nos lugares, cenários
significativos do imaginário urbano moderno (...) representados na i~f~a-
estrutura, na estética arquitetônica, nos objetos de consumo". O proposlto
é propiciar a acessibilidade, incluindo vias, sinalização, estacionamentos, os
equipamentos de apoio ao turismo: restaurantes, hotéis, bancos, centros de
informações, bares, postos de serviços diversos etc. Este ambiente assegura
ao visitante, a superação do estranhamento ao meio social e natural local.

1 Embora discordemos da terminologia urbanização turística, o que implicaria,
também referir-se às varias outras urbanizações como a urbanização bancária, a
urbanização industrial e assim por diante, não negamos a existência de um di-
recionamento da urbanização para atender aos interesses da prática turística.
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A urbanização, com interesses no turismo, muitas vezes negligen
cia os habitantes, implantando uma materialidade que não se comunica
com o lugar. É uma urbanização baseada na venda e consumo de prazer.
na qual a prioridade é a satisfação do turista. Para ilustrar, destaca-se a
Rua do Rosário de Pirenópolis, tradicional, de casarios coloniais de uma
cidade que floresceu no século XVIII, com a exploração e comércio do
ouro. Em fins do século XX, a rua foi rebatizada com o nome de Rua do
Lazer substituindo as moradias por restaurantes, bares, boutiques, que
agradam ao turista, na análise de Luz (2005), mas provocam a desterrito-
rialização da população local. Há um sentimento de estranhamento por
parte desses, que vêem o seu lugar transformado pela atividade turística,
estabelecendo nova função ao espaço, acrescido de novos valores. Para a
população residente resta, na maioria das vezes, a dificuldade de reterri-
torializar-se na Rua do Lazer ou na periferia devido ao uso socialmente
seletivo do espaço.

Cabe insistir, ainda, sobre as motivações para os deslocamentos. No
mundo contemporâneo os desejos são vistos como "necessidades". Se antes
estavam vinculadas à natureza biológica de sobrevivência, agora envolvem
também o social e o cultural, antes campo exclusivo dos desejos. Entre as
novas necessidades ganham destaque àquelas do plano simbólico. A cultu-
ra humana desde os primórdios, contemplou o simbólico e o imaginário.
Produzir e consumir o simbólico passou a fazer parte das necessidades
básicas humanas. Zunkin (2000) afirma que estamos consumindo o que
imaginamos e imaginamos o que consumimos.° consumo por desejo e necessidade significa que é, também,
"ao nosso imaginário. tão caro a nós mesmos que os produtos podem e
devem atender, levando àquelas necessidades que estão em nosso coração"
(GASTAL, 2003. p.56). A gama de desejos e necessidades pode ser atendi-
da por diversos produtos, entre eles, repetimos, notadamente os produtos
tu risticos. Viajar produz frutos psíquicos e sociais e status no imaginário

ntemporâneo. Entendida a importância da subjetividade para a qualidade
de vida das pessoas, ao repensar as cidades, devem os planejadores conside-
rar imaginário de seus moradores e visitantes? Haveria uma confluência
ntr a cidade dos desejos de quem nela habita e a cidade dos desejos de

quem a visita?
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RI 1'1 N~.\R A POLíTICA" O PLANEJAMENTO DE TURISl\IO NA CIDt\DI;

r litica de turismo positiva é aquela que cativa o visitante rei s
.111.\1ivos, s rviços e eventos. Porém, mais do que isso, ela deve ser capaz
de atrair, acolher, reter e fazê-lo retomar. Não há, entretanto, um consenso
-ntrc técnicos, promotores do turismo, planejadores e população local sobre
as formas de uso do espaço urbano, sobre qual "mercadoria" urbana deve

s 'r olocada à disposição dos visitantes.
Permanecendo as incertezas, nenhuma convergência de idéias pro-

veitosa para a cidade e seus habitantes será possível entre os que apresentam
a idade, essencialmente, para os citadinos, com interesse em mantê-Ia sem
~randes alterações, e aos responsáveis por projetar a cidade considerando
~\S múltiplas funções urbanas, freqüentemente antagônicas.

Cada uma das partes propõe, isoladamente, uma proposta para a
cidade, seguindo suas convicções e paixões. Se não há clareza entre o que
podemos.jrerr» modo, denominar de cidade-prazer (do turista) e cidade-razão
(do morador), de acordo com Morette- Bourny (1994, P: 40), "a nostalgia
do passado e perspectivas sombrias impedirão a realização de um debate
sobre o futuro dos habitantes face ao turismo". Nenhum projeto turístico
para a cidade contribuirá para um programa de desenvolvimento econômico
global, no qual todas as atividades se enquadram.

Todavia, a cidade que tem dinamismo e vida organizacional não
pode ficar refém do turismo, o que implicaria sua morte, transformando-se
no seu próprio museu. Célebre é o caso de Veneza, cidade-museu sob os
auspícios da UNESCO, congelada na função turística e dispensando uma
política de urbanismo para ressuscitá-Ia.

Entre as criticas feitas ao turismo na cidade, está o fato de este,
mormente, limitar-se a uma interpretação histórica e monumental da cida-
de, negligenciando os aspectos urbanísticos e sociais da população. Ele se
constrói. sobretudo, sobre as marcas da historia da cidade. seja um turismo
de contemplação arquitetônica (patrimônio), seja um turismo de eventos
(exposições, congressos. salões, festivais). Os ingredientes para o desen-
volvimento do turismo são freqüentemente os mesmos, seja qual forem as
cidades ou tipo de turismo concebido: um quarteirão histórico dissocia!izado.
monumentos restaurados e refuncionalizados, edifícios dignos de destaque
pelas belas fachadas ou pelas preciosidades de serviços ofertados, um centro
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d convenções e .rhopping.r. A questão é saber como esse cenário, sempre o
mesmo, banalizando as cidades e criando, segundo Augé (1994), os não-lu-
gares, paradoxalmente, torna a cidade mais atrativa para o turista.

Cabe lembrar que o desenvolvimento do conceito de turismo
urbano corresponde a um período no qual a cidade e o pensamento
sobre a cidade estavam em ebulição. A lógica funcionalista de planeja-
dores urbanos e a grande escala definiram uma cidade cuja periferia e
cercanias não são atraentes aos visitantes e evidenciam centros e espaços
públicos para os olhares estrangeiros. Esses espaços sim, por essa lógica,
são dotados de riqueza arquitetõnica e histórica, dignos de atraírem os
visitantes. Os folhetos geralmente reproduzem a visão ideológica, com
proliferação de clichês sobre a cidade: linguagem singular pelo uso de
adjetivos, registro do pitoresco com os cânones históricos e estéticos,
objetivando fazer o turista consumir os espaços públicos, como ruas,
praças, igrejas, mercados ...

As cidades têm como característica paradigmática procurar atrair
três tipos de visitantes: negociantes e executivos de qualquer natureza, via-
jantes com condições plenas de buscar experiências singulares, e a população
local reafirmando sua identidade coletiva. A cidade convertida em cenário
é oferecida não somente aos turistas, mas também aos habitantes.

Para atrair visitantes, as políticas urbanas priorizam o ernbeleza-
mento. Assim, os espaços públicos são restaurados e refuncionalizados a
fim de compor um cenário urbano mais atraente. Mas as refuncionaliza-
çôes constituem freqüentemente espaços de distanciamento conforme foi
dito, pois privilegiam o olhar e não as possibilidades de aproximação e de
convivência.

Merece também, comentário, a atuação dos promotores do turismo
e planejadores no pensar o turismo. Os profissionais que pensam a cidade
têm atuado com pouca interdisciplinaridade na formatação do produto
.idade.A maior aproximação dos bacharéis de turismo com arquitetos, his-
toriadores, os urbanistas e geógrafos - cujas formações têm um leque amplo
de dis iplinas relativas à localização, ao espaço e à pratica de trabalho de
t ;IlllpO seria muito útil para o melhor desempenho de bacharéis de turismo.
1':111 rcvan hc, os cursos de Geografia, História e de Arquitetura carecem de
dlSl iplinns pertinentes ao turismo, situação que deve ser minimizada face à
l n'~(l'nl(' presença de arquitetos e de geógrafos atuando no turismo.
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Embora as cidades contem com recursos turisticos incontestáveis,
\ l()( \ ' se notar que muito raramente os geógrafos, historiadores e arq~itetos
111 cr '111 a problemática do turismo na cidade, em suas reflexões.Defitllt.' por
t' . -mplo, se o espaço da cidade pode ser concebido ou não para os turistas,
,Itl' () pr ente, tem poucas reflexões no âmbito das ciências citadas., .

a opinião de Chazaud (1994), o turismo na cidade, pela propna
rara ieristica, evolui para futuramente criar entre o visitante e a cidade uma
r .laçâo personalizada, pois esse aproveita o tempo livre para investigar o
'spaço citadino espontaneamente. Para melhor entender as relações. em-
brionárias relacionadas ao espaço é necessário aos planejadores do turismo
ompreender e apreender como é feito o uso e a apropriação da cida~e pelo

visitante, pelo passante, pelo jlâneurque deambula, o viajante, o habitante.
Resta saber como amanhã o turismo poderá coabitar com lazeres

urbanos mais convivais dos quais participam a população local. A maturi-
dade do turismo de cidade nào seria apenas em termos da consolidação de
infra-estrutura de hospitalidade, aeroportuária, de mercado e de concorrên-
cia, mas de "materialidade" do produto. A questão é saber se esse turismo,
na forma atual, poderá resistir à exclusão social. A questão é preocupante
quando se observam algumas práticas em áreas onde o turismo encontra-se
em expansão. Silva (2003), analisando os efeitos da criação d~ pólos de lazer
pelo Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo, Prodetur
_ primeira etapa, no litoral do Estado do Ceará, ressalta, ~or exemplo, os
desequilibrios sociais agravados devido ao desigual financlamento .conce-
dido aos investidores. Enquanto o Banco Nacional de Desenvolv1mento
Econômico e Social-BNDES premiava os grandes investidores com con-
siderável volume de recursos destinados aos grandes complexos turisticos,
para pequenos negociantes e .grupos de artesãos loc~is,. n~o. havi~, sequer
uma linha de crédito e, aos últimos, recomendava-se criatividade .

Todos os novos espaços públicos, mediáticos, tornam-se lugares
desertos no final do expediente, lugares onde se criam o afastamento e
estranhamento mais que proximidade. Também, não se pode esquecer
que, nos centros de estruturas turísticas para a absorção do tempo livre. da
elite social, em deslocamentos por razões de negócios ou de prazer, existe
também o problema de uma malha esgarçada de equipamentos de lazer,
menos mediáticos e mais transversais. O turismo urbano, sem dúvida, não
resolve o problema de lazer nas cidades. Silva (2003, p. 96), denuncia em
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Fortaleza a localização dos pólos de lazer, feita em função dos que vêm de
fora; para não ampliar o fosso social entre visitantes, a população local e o
pólo de lazer, os seus idealizadores recomendam: "situar-se perto da moradia
de seus freqüenta dores, de maneira que fosse possível acessá-lo a pé".

À GUISA DE CONCLUSÃO

A população brasileira vive sobretudo em áreas urbanas. Os habi-
tantes das grandes cidades convivem com os produtos da modernidade e do
desenvolvimento tecnológico em maior grau e ritmo acelerado, característica
da vida familiar, com estranheza, porém, para os que não compartilham e
não vivenciam processos intrínsecos ao cotidiano de uma grande cidade.
São Paulo e Rio de Janeiro acolhem maior número de visitantes estran-
geiros, embora São Paulo não seja propriamente uma cidade classificada
como turística. Essas nuanças e a imagem de uma totalidade homogênea e
pausterizada contemplando, todavia, internamente, grande heterogeneidade,
em termos de qualidade, devem ser percebidas e consideradas ao tratar-se
de turismo nos meandros da cidade.

Essas questões não filosóficas colocam, em xeque, os métodos
atuais de comunicação e de invenção de produtos turísticos distantes da
população local. Aparentemente banal, o problema tornou-se central para
Chazaud (1994), que chega mesmo a perguntar se esta valorização da
modalidade de turismo na cidade, não se constitui em empobrecimento
urbano, pela ênfase dada à transformação do espaço publico, em lugar de
trânsito, para quem está em trânsito. Ou seja, pensar a cidade em função
das relações efêmeras do visitante.

São questões que norteiam o planejamento das cidades. Assegurar,
simultaneamente, desenvolvimento econômico pelos serviços indústrias e
comercio, desenvolvimento turístico pelos produtos e atrativos turísticos,
é, sem dúvida, um desafio, porém necessário é enfrentá-lo. Entretanto, na
d finição do planejamento, deve-se a priori estabelecer se o turismo situa-se
na montante ou jusante.

Se o turismo serve como instigador, se é o setor escolhido para ser
o carr -chefe de uma política de desenvolvimento mais amplo, situa-se na
montante de que irradiam ações e políticas destinadas às demais atividades.
No egundo caso, o turismo é posto sobre a imagem de cidade existente e
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nc ssita se ajustar e adequar-se às demais proposições e ações. O turismo na
idade, neste caso, tem uma função de reequilibrio econômico e social.

Na opinião de Castrogiovanni (2000), na ordenação urbana voltada
I ara o turismo, critérios devem ser criados para um inventário e diagnostico
dos potenciais turísticos passíveis de aproveitamento. Com eles deve ser
onstruída a chamada hierarquização dos atrativos turisticos. Para tanto,

devem ser levantados os principais aspectos dos trajetos, em ordem de
importância ao longo dos percursos. Os diversos caminhos devem ser
descritos levando em conta que o visitante deve percorrer avenidas, becos,
ruas, praças, estacionamentos, jardins, boulevares ... A descrição é feita de
acordo com os níveis de relevância a partir do estabelecimento de atributos
discutidos com a população local quando do estudo e análise do objeto do
trabalho. A proposta sem dúvida deve ser considerada pelos planeja dores, ao
colocar em evidência a necessidade de repensar a importância do trabalho
de campo e da interdisciplinaridade.

Planejar, nos tempos contemporâneos não é apenas organizar es-
paço físico, produtos e serviços, deve-se ter em conta que a cidade merece
ser vista como um bem cultural, em que devem ser valorizadas as funções
que atendam a qualidade de vida da população local.Neste sentido, os mo-
radores são parceiros fundamentais ao pensar, ao discutir e ao decidir sobre
o turismo na cidade. Planejar significa, principalmente, conduzir o olhar e
lidar com o imaginário do Eu e do Outro. E, de acordo com Gastal (2003),
o compromisso dos imaginários é com as necessidades que estão no coração
de cada morador e de cada turista. E é isto que, além dos conhecimentos
sobre o patrimônio, sobre as artes e culturas, os planejadores do urbano e
do turismo devem colocar em prioridade.
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