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RESUMO 

A cartografia apresenta uma série de técnicas gráficas para visualizar o espaço. 

Porém, não basta tão somente que este espaço seja turístico para se ter uma cartografia 

turística. Para agregar valores turísticos, busca-se o entendimento do turismo como uma 

atividade social, relacionada com deslocamento, consumo, desfrute do espaço e pernoite 

fora da residência. A cartografia turística deve ser uma leitura para e do turismo. 

Neste contexto, o mapa turístico se insere nos locais por variadas maneiras, com o 

intuito de criar uma melhor forma de compreensão do espaço para o turismo, tornando-se 

um instrumento indutor da estada, apresentando subsídios para a prática da atividade 

turística. Sua leitura deve ser de fácil compreensão, oferecendo rotas seguras e a 

maximização dos potenciais turísticos, com informações relevantes para o usuário. 

Deve também privilegiar as formas que o visitante se insere no espaço, apresentando 

escalas diferentes, maneiras de acesso, lugares de visitação, com propostas de uso, 

mantendo um diálogo iconográfico com os objetos patrimoniais de interesse turístico. 

Este estudo realiza uma análise desta problemática, apresentando uma leitura de 

centro histórico, de forma a proporcionar uma visão privilegiada para o aproveitamento 

turístico, buscando atingir o objetivo de constituir uma base segura e lúdica da atratividade 

turística do local. 

A CARTOGRAFIA TURÍSTICA 

A análise de seus termos formadores pode ser uma maneira interessante de 

compreender uma área de conhecimento. Na cartografia turística, tem-se que avaliar o 

significado de cada palavra (cartografia e turismo), e sua combinação como área de 
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conhecimento e técnica específica, ou seja, cria-se um aporte específico de estudo no qual 

relaciona a técnica, com referência às bases epistemológicas na geografia, e como uma 

ontologia fundamentada na relação gráfica e espacial e o fenômeno do turismo, tendo como 

figura central a presença do visitante, sujeito não comprometido e nem pertencente a este 

meio, mas que busca elementos para a leitura espacial. 

A cartografia apresenta como característica peculiar uma série de técnicas gráficas 

para a visualização de um determinado espaço. Porém, não basta, tão somente, que este 

espaço seja turístico para se ter uma cartografia turística. 

O mapa, uma das formas de representação da cartografia, apresenta-se como 

elemento gráfico impresso, ou outra forma qualquer de comunicação2, contendo certos 

elementos técnicos, como convenções, símbolos, escalas e uma lógica de compreensão, 

que não queremos aqui discutir. 

Para agregar valores turísticos, busca-se o entendimento do que é turismo: diversas 

definições relacionadas fundamentalmente à disciplina que o transcendem em sua leitura, 

como a economia e a geografia, em que a economia o avalia como um processo de 

consumo fora do habitat natural do consumido e a geografia o define, fundamentalmente, 

como uma atividade social, relacionada com o deslocamento de pessoas. 

ESPAÇO TURÍSTICO 

O turismo se constrói sobre um espaço socialmente constituído, no qual a atividade 

de visitação, especificamente, a de visitação turística, compete com as outras relações 

sociais existentes. 

Turismo é um entre tantos processos espaciais, porém é a “única prática social 
que consome, elementarmente, o espaço” (CRUZ, 2001, p.v), e a sua inserção como 

outras forças de visitação de um espaço criam espaços específicos, definidos como espaços 

turísticos ou territórios turísticos ou mesmo região turística. 

O turismo inventa o espaço turístico, apropriando-se do espaço utilizado por outras 

práticas sociais. 

RODRIGUES relata que o espaço turístico tem por característica a existência de 

elementos fixos “porém não estáticos, são os centros emissores”, e os fluxos que se 

dirigem-se aos núcleos receptores. Isso torna o espaço turístico “essencialmente fluido, 
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porque por natureza implica mobilidade horizontal e verticalidade” (2001, p.102), ou seja, 

tem-se um espaço turístico que recebe fluxos de visitantes oriundos de diversos pontos, que 

se deslocam para a formação destes centros turísticos. Estes espaços emissores e 

receptores, com os corredores de ligação, formam, conjuntamente, uma área de influência 

turística, em que as movimentações horizontais são definidas pela mobilidade dos turistas, 

no consumo do espaço, e a verticalidade é definida pela relação de poder estabelecido. 

Resumidamente, avalia-se que o espaço turístico constitui um território de influência 

marcante da atividade turística inserida, formada, basicamente, pelo emissor, ou pelos pólos 

emissores, os canais de acesso e pelo pólo receptor, que é genericamente definido como 

espaço turístico. 

Sobre o uso das denominações dos espaços turísticos, VERA (1997, p.59) afirma 

que os esquemas ou referenciais teóricos do desenvolvimento e localização da atividade 

turística apresentam uma terminologia diferenciada, que são: estação, espaço e região, 

principalmente, entretanto, em tais propostas não se aborda, de forma clara, sua 

sistematização e definição. 

Entretanto, lembra VERA (1997, p.57) que estes conceitos são gerais e básicos, 

apresentando certas ambigüidades e uma grande dificuldade de análise, principalmente em 

virtude das diferenças de escalas destas áreas em questão. 

SONEIRO (1991, p.186) denomina o espaço turístico como a representação da 

projeção no espaço e no tempo dos ideais e mitos da sociedade global e classifica este 

objeto de estudo como formado por produto espacial material, construído, ordenado e 

acondicionados (alojamentos, transporte e equipamentos recreativos) e os espaços 

imateriais formados pelas imagens. 

Para a elaboração de práticas na sua atividade, considera-se a classificação de 

BOULLÓN e, assim, definirá esta porção de espaço como “espaço turístico”, ou o espaço de 

inserção da atividade turística, que pode ser classificado, quanto à quantificação da 

atividade turística em: zonas, áreas, complexos, centros, unidades, núcleos, conjunto, 

corredor, corredor de traslado e corredor de estada conforme as suas características, 

formações e funcionalidade (BOULLÓN, 1994, p.66). 

Porém, independente da ótica, o visitante, sujeito de análise desta pesquisa, define-

se pelo deslocamento, consumo, desfrute do espaço e pernoite fora da residência. Seja 

consumo do espaço e no espaço – do espaço ao reportar a cenário da atratividade entre 

outros atrativos, com a apropriação do espaço público e privado no consumo do espaço 

quanto ao uso de equipamentos e serviços para a sua permanência. Desta forma, o espaço 

é apropriado e consumido pelo visitante que o tem como um produto sistêmico dividido em 
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alguns elementos fundamentais: atrativos, equipamentos turísticos – hospedagem e 

alimentação principalmente – e meios de acesso. 

Difícil, assim, conceituar o mapa turístico, para ser utilizado pelo visitante como um 

material que não apresente as formas de acesso aos atrativos e equipamentos turísticos, ou 

qualquer meio que participe do processo da inserção da atividade, sendo um instrumento 

para a apropriação deste espaço. A cartografia turística posiciona-se como uma leitura para 

ou do turismo. 

Desta forma, quando um local tem uma série de atrativos, poderá se constituir um 

roteiro turístico de atrativos como uma forma específica de cartografia turística, lembrando 

que a tematização não deve ser reducionista, abrindo, sim, para as especificidades dos 

atrativos. 

Ao pesquisar sobre o desenvolvimento de material acadêmico a respeito cartografia 

turística junto às áreas do turismo e da cartografia, nos últimos cinco anos, levantam-se os 

seguintes dados: nas revistas científicas de turismo não foi encontrado material de 

cartografia e há somente dois artigos nos últimos congressos científicos da área. Nas 

revistas do departamento de Geografia, na GeoUSP e na Revista de Geografia da UNESP 

de São Carlos, verifica-se uma total ausência de estudos nesta área específica nos anos 

pesquisados. 

No exterior, esta realidade diferencia-se: encontram-se artigos em revista de 

geografia, principalmente de países de língua inglesa. 

No Brasil, tem-se artigo do tema específico do Prof. Dr. MARTINELLI (1995 e 1997) 

e trabalhos de pós-graduação de programas de geografia, abordando o tema, porém, 

apresentando um amplo domínio de conhecimento cartográfico, distanciado de contextos 

específicos do turismo. 

Algumas notas para uma base conceitual 

TAYLOR (1991), para a definição do termo cartografia, embasa-se em dois pilares: 

um formado por um cabedal de técnicas, e outro, sobre as premissas do senso artístico, 

reforçando-se que a cartografia está, a cada dia, estruturando mais sobre o primeiro. 

O afastamento do senso artístico na cartografia se consolida em nome de uma 

tecnicidade científica, o que a fez aproximar-se de uma lógica positivista. Espera-se a sua 

superação através da aproximação, ou agregação de valores da geografia cultural na sua 

elaboração, criando como “produto temático e complementar seus produtos que aumentarão 

nossa compreensão do mundo em que vivemos, juntamente com uma aceitação da 
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especificidade cultural e do contexto cultural de ambos produtos e processos cartográficos” 

(TAYLOR, 1991). 

TAYLOR, o conceito da pós-modernidade, principalmente de Foucault e Derrida, 

analisado por Harley, “redefine a natureza dos mapas como uma representação do poder”, 

por uma analogia às idéias de Lacoste sobre a geografia. Acredita que os mapas devem 

assumir papel na teoria social e ser definidos através do contexto social em que são 

formulados e para quem são formulados. 

Na formação da semiologia, define TAYLOR que “a pesquisa sobre visualização 

sugere que se imagens semelhantes ao mundo tridimensionais naturais são usadas como 

modelo, então, tanto a análise como a comunicação podem ser aperfeiçoadas” (TAYLOR, 

1991). Para tal, demandam formação artística na sua elaboração. 

Sobre o fato da inserção do computador através do sistema de informação estar 

afastando a interpretação pessoal, e cultural, hoje, os recursos disponíveis na computação 

gráfica fornecem elementos para uma cartografia artística, definida por TAYLOR como 

renovada e imaginativa, encontrando, assim, elementos para a interface entre ciência e arte 

na elaboração cartográfica. 

Sobre a visualização cartográfica, PETERSON (1994) analisa que suas pesquisas 

específicas tiveram duas fases fundamentais, uma nos anos cinqüenta, quando o método da 

psicofísica estuda a relação entre incentivo e resposta dos símbolos e, na década de 

setenta, quando foram agregados valores da psicologia cognitiva na elaboração de mapas e 

que, ainda, o desenvolvimento do sistema de informações geográfico estabelece valores na 

formação cartográfica, nos anos oitenta. 

Especificamente a respeito da cartografia turística, FREITAG pontua que esta se 

desenvolve mesmo antes da consolidação do fenômeno turístico, tendo existido mapas para 

peregrinos no século XV, e que hoje esta cartografia obedece a uma ordem funcional 

relacionada aos objetivos da informação oferecida, tais como: 

- serviços e informações para a seleção do destino pelo futuro usuário, através de 

prospectos e catálogos, cartazes e anúncios promocionais, guias e livros para os viajantes, 

descrevendo as regiões geograficamente. Nestes, encontram-se símbolos cartográficos de 

identificação turística, esboços de localização e de passagem, topografia e perspectiva geral 

da região turística, com atrativos em mapas panorâmicos, vôo de pássaro ou pictóricos; 

- informações sobre o percurso necessário, com indicação de rotas através de dados 

sobre utilização ferroviária, aeronáutica, rodoviária ou outra forma de inserção, normalmente 

utilizado por profissionais do setor de equipamentos turísticos; 
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- opções de consumo e de serviços, atrativos e lazer no local visitado. São mapas de 

cidades, ou de lugares turísticos, que “regularmente consiste em um mapa geral e um mapa 

detalhado da cidade, às vezes um mapa especial do centro da cidade. Às vezes os mapas 

são completados por mapas especiais de redes de transportes (trem, ônibus, metro, bonde) 

e freqüentemente como mapas esquemáticos ou topográficos, ou de mapas com atrações 

turísticas especiais (mapas de entretenimento durante dia ou noite, mapas de hotel). 

Características gerais destes mapas são as indicações de edifícios importantes, nomes de 

rua, uma grade de busca e um registro” (FREITAG, 1992, p.165), além dos mapas de 

excursões, projetados para os meios especiais de passagem, como bicicleta, caminhada, 

etc.; 

- outra categoria de mapas utilizada para o turismo, segundo FREITAG, constitui-se 

dos mapas desenvolvidos pelos escritórios de planejamento em projetos vinculados com a 

atividade turística. Eles são mapas de uso do solo, de inscrição de atividades, de utilização 

temática e de outras informações para a leitura do turismo. 

Com relação a estes diversos materiais para a utilização na cartografia, KOKKONER 

e PELTONE desenvolvem a tabela a seguir (vide Tab. 1), na qual as necessidade são 

divididas com relação à utilização de informações escritas e de sinais, a utilização de grafias 

adaptativas pela sínteses dos sinais e associadas a fatores emotivos. 

Na elaboração dos mapas turísticos, salientam KOKKONER e PELTONE a 

importância de serem viáveis a diferentes tipos de usuários, sendo uma eficaz forma de 

informação sobre o espaço, para a tomada de decisão e, embora exista uma grande 

diversidade de mapas, principalmente em cidades históricas, a sua formulação em 

consistência de projeto torna-se uma exceção, não “criando uma concepção holística do 

mapa turístico” (KOKKONER e PELTONE, 1999, p.2). 

Tab.1 - MOTIVAÇÕES HIPOTÉTICAS E NECESSIDADES DO TURISTA PARA 

UTILIZAÇÃP DE MAPA - Ciclo de visita e uso do mapa 

Propriedades Pré-ação Ação de no local Pós-ação 

Léxico, 

característica, 

sistemas de sinal 

+ 

Visão 

geral, diversidade

+++ 

Orientação, 

decisão de sentido 

+ 

Experiência 

de localização, 

mapas como 

recordação 
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Síntese de 

sinal funcional 

++ 

Planejando 

programando 

+++ 

Priorizando e 

relacionando 

atividades no lugar 

+ 

Recordando 

memórias e 

experiências 

Associativo e 

emotivo, sentido e 

significado  

+++ 

Seleção de 

destino, emoções 

a favor / contra 

++ 

Aprofundamento 

emocional, experiência 

na atividade 

++ 

Síntese de 

experiências, 

realização e 

satisfação 

A importância das propriedades do mapa nas várias fases da visita: 

+ significativo ++ importante +++ muito importante 

Fonte: KOKKONER e PELTONE, 1999 

LEUNG e LI (2002) descrevem uma série de testes que aplicam em símbolos 

gráficos para avaliar aqueles de melhor compreensão e estímulo pelo público geral. Para tal, 

classificam os símbolos dos mapas turísticas em nove categorias: acomodações, 

características culturais, entretenimento, facilidades, recreação, serviços, transporte, 

características peculiares e advertência e concluem que os símbolos comumente utilizados 

têm uma compreensão razoável, assim como os com riqueza de contexto podem ajudar a 

compreensão desde que não estejam “carregados” de informação. Os símbolos pictóricos 

são mais efetivos que os abstratos e geométricos e os lineares e irreais apresentam 

dificuldades de interpretação quando com adição de textos. 

SÃO PAULO UMA CIDADE GLOBAL 

Apesar de observar que muitas cidades globais apresentam características de 

dominância, há muitos anos, em grandes cenário comerciais e bancários, SASSEN atribui 

que essas cidades precisam possuir “pontos de comando na organização da economia 

mundial; lugares e mercados fundamentais para as indústrias de destaque do atual período, 

isto é, as finanças e os serviços especializados destinados às empresas; lugares de 

produção fundamentais para essas indústrias, incluindo a produção de inovações” 

(SASSEN, 1998:17) e afirma que esta categoria de cidade – a cidade mundial – , pode 

apresentar uma ordem hierárquica, existindo outras que, atendendo a necessidades 

menores, participam como estrutura nodal deste processo. 

Entretanto, não apresenta, por exemplo, uma estrutura para compor o mercado 

mundial, nem indica qual o papel de outras cidades, que não estejam, inseridas, ou que 
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estejam, de forma parcial, nesta estrutura. 

SASSEN reforça o papel das cidades como agentes espaciais, na construção do 

mercado mundial, mostrando que, embora a globalização apresente um papel de não 

identidade, os processos precisam desenvolver-se em lugares específicos, que são as 

cidades. Isso fortalece seus papéis estratégicos, ou lugares-chave, para serviços 

avançados, para o desenvolvimento de comunicações e gerenciamento, e cria zonas de 

interesse turístico, centros comerciais e financeiros de caráter global. 

Como resultado deste processo, SASSEN define a criação de três padrões distintos 

nas grandes cidades – principalmente em se tratando de países desenvolvidos: o aumento 

da densidade de locais de trabalho, nos centros tradicionais de trabalho, 

concomitantemente, com a formação de eixos de desenvolvimento comercial e de negócio e 

a intensificação de uma maior área marginal, contribuindo para o aumento da desigualdade 

social (1998:122). 

CASTELLS, de modo geral, reforça as posições de SASSEN, embora se apresente 

mais como um planejador do que como um acadêmico. Desenvolve a hipótese de que as 

sociedades estão construídas sobre fluxos e nós, afirmando que a cidade tem que se definir 

sobre as suas práticas sociais, não se desvinculando também da teoria de hierarquias. 

Partindo do pressuposto que se vive uma revolução tecnológica da informação, e 

que esta remodela a base material da sociedade, CASTELL afirma que os espaços e fluxos 

organizam o tempo na sociedade de rede (2001: 403). 

Encontrando elementos de análise comportamental, CASTELL inicia a sua pesquisa 

afirmando que a sociedade, hoje, busca encontrar identidades primárias – religiosas, 

étnicas, territoriais, nacionais, em contraponto com um mundo de fluxo baseado na riqueza, 

no poder e na imagem (2001:23), criando uma relação entre o Ser e a Rede. 

Isso leva a refletir que, embora exista uma nova sociedade, as suas demandas são a 

antítese do que é oferecido, o global e as suas necessidades e não se encontram vagando 

no universo – no mundo global – mas no lugar, na cidade. Muitas vezes, as decisões globais 

têm uma especificidade pessoal – local. 

Conclui-se, reafirmando que embora “as relações entre os espaços de fluxos e o 

espaço de lugares, entre a globalização e localização simultâneas não implicam um 

resultado determinante”, a decisão, embora seja resultante de necessidades globais, 

acontece dentro de um palco local – a cidade e os seus anseios, necessidades e 

identidades. 

Porém, acrescenta SWYNGEDOUW que as cidades globais fortalecem a lógica 
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global e a produção local, em detrimento da relação regional e nacional (Apud. SÁNCHEZ, 

2001:172). 

Reforçando os autores acima, as cidades mundiais, para GOSLING, qualificam-se 

quanto a: existência de serviços avançados, pelos lugares de tomada de decisão, áreas de 

produção direta, com ou sem escritórios de pesquisa, uma economia informal e as 

atividades residuais, como as atividades ilegais (GOSLING, 2001:168). Desta forma, São 

Paulo possui: ponto de comando regional, local-chave e mercado para as atividades 

contemporâneas e é um importante lugar para a sua produção. 

A CIDADE ATUAL NO CENÁRIO MUNDIAL 

No panorama da arquitetura, estas cidades realizam os seus programas baseadas, 

ora em raízes vernaculares, ora na natureza, além daquelas que “criam por criar, sem 

qualquer compromisso com o lugar; e muitos outros que seguem os padrões globais e 

acabam criando, cada vez mais, denominadores comuns em nível mundial” (YÁZIGI, 

2002:17), gerando suportes para a modernidade. 

Ao inserir a ação do planejador, e peculiarmente do planejador turístico, YÁZIGI 

(2002:26-7) pontua três níveis de intervenção na paisagem: através de projetos específicos; 

-por meio de introdução de normas relativas e; através de transformações estruturais, na 

dinâmica do território, tal idéia é reforçada por MENESES, ao afirmar que “a paisagem se 

transformou num espetáculo que facilmente deslizara para a retórica de consumo da cidade” 

(2002:54). Por um lado, a paisagem era utilizada para a afirmação da nacionalidade, 

identidade cultural, hoje, é instrumento do local, da cidade, e sua formação nas 

especificidades. 

Seria o antídoto do global, ou um instrumento deste processo? Provavelmente, isso, 

somente o tempo dirá, porém, nota-se a necessidade de uma cultura local, nem que sobre 

os parâmetros globais. 

Ao se pensar na formação da imagem urbana, remete-se a alguns mecanismos 

utilizados na formação da ordem urbana, onde os olhos se voltam para a reafirmação da 

centralidade, principalmente histórica, e dos elementos de valorização da sua paisagem 

cultural, para o turismo e para a sua revitalização urbana. 

Isso leva a duas questões: os centros, antigos núcleos iniciais de formação urbana 

das cidades – como, por exemplo, de São Paulo, são lugares de grande beleza, valor 

estético ímpar, além dos valores históricos agregados. Porém, as cidades cresceram, para a 

sua periferia, e criaram bolsões de eficiência e produtividade, deixando, por anos, estes 

centros, degradados, apesar de todos o seu valor. Transformados em lugares socialmente 
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feios, e de baixa utilização residencial e de lazer. Políticas de valorização foram 

implementados, há décadas, pelo mundo, o que, por um lado, valoriza e entrega uma nova 

dinâmica sócio-cultural para esses lugares. Por outro lado, com a criação do fenômeno da 

gentrification, forma-se um desafio, de locação da população de baixa renda, que, por 

encontrar o centro como uma opção barata e de fácil acesso, ali está locada. 

O grande desafio social persiste em como criar mecanismos para, ao mesmo tempo, 

realizar ações com o uso do mercado, como parceiro, os seus agentes, vendo a 

atratividade, e aceitando este desafio social. 

Para isso, espera-se do morador e usuário tradicional, o conhecer, absorver, 

instrumentalizar, ensinar – e aprender, que seja o seu papel na formação deste cenário 

social, conhecendo e atribuindo o seu papel na dinâmica social da centralidade, pós-

moderna, mas não esquecendo o papel de receptor que o morador desta área e, muitas 

vezes, de outros locais, tem com toda a cidade. 

David HARVEY (1996) analisa, sob a ótica da pós-modernidade, a cidade atual e a 

sua evocação espacial, tornando-se referência comum sobre o tema nas faculdades de 

geografia, turismo e arquitetura. Inicialmente, em seu trabalho sobre a sociedade atual, 

questiona o que é a pós-modernidade, para depois inseri-la no contexto social, e afirmar 

que, embora não haja uma concordância quanto ao termo, encontra-se este conceito como 

uma reação à modernidade, e fundamentalmente, o afastamento a condição moderna do 

inquestionável, do inflexível e da racionalidade. 

Uma das questões da pós-modernidade implica, justamente, na não existência da 

verdade absoluta, porque, afinal de contas sabe-se que tudo que é sólido desmancha no ar 

(frase de Karl Marx) e nenhuma verdade é suficientemente sólida, que não mereça ser 

questionada. 

Sabe-se que na arquitetura e no urbanismo, ações de profissionais modernistas 

como LeCorbusier, Mies Van der Roer, Walter Gropies, ou mesmo “os nossos” Oscar e 

Lúcio, com a cidade modernista – capital federal, e as suas idéias de modernidade 

sobrepondo-se sobre o histórico, com base na funcionalidade, na organização sistêmica, 

tornam o pensamento de fundamentação pós-moderna relativamente fácil de ser 

compreendido. 

Porém, é sempre bom lembrar que “Charles Jenck data o final simbólico do 

modernismo e a passagem para a pós-modernidade” como o dia 15 de julho de 1972, 

quando um conjunto de prédios modernistas, projetados por LeCorbusier, foram colocados 

abaixo por representar uma forma sub-humana de moradia, o que, para muitos, 

representava o início do momento de fazer casas para pessoas, atendendo às suas 
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perspectivas sociais. 

Na pós-modernidade, outros valores são incorporados, como a popularização da 

atividade cultural, o que representa, por um lado, a transformação da cultura em produto de 

massa, e por outro, algo de compreensão da média social, através dos simulacros, do 

imaginário, e da ação de recuperação e revitalização de espaços fabris, aduaneiros, 

portuários, em espaços de consumo para o lazer, o turismo, a cultura, a educação, etc. 

Com relação ao planejamento, como bem lembra HARVEY (1996), a tônica é “a 

norma procurar estratégias ‘pluralistas’ e ‘orgânicas’ para a abordagem do desenvolvimento 

urbano como a ‘colagem’ de espaços e misturas altamente diferenciados, em vez de 

perseguir planos grandiosos baseados no zoneamento funcional de atividades diferentes” 

(1996:46), favorecendo uma conexão simbólica entre a forma espacial e o processo social 

direcionado a seu projeto arquitetônico e a uma ideologia de sentir pertencente, valorizando 

os elementos locais. 

Desta forma, o modernismo está relacionado a planos em grandes escalas, de 

“alcance metropolitano, tecnologicamente racionais e eficientes, sustentados por uma 

arquitetura despojada (...). O pós-moderno cultiva, em vez disso, um conceito do tecido 

urbano como algo necessariamente fragmentado” (HARVEY, 1996:69). 

Ao afirmar que a arquitetura “é sensível às tradições vernáculas, às historias locais, 

ao desejo, necessidade e fantasias particulares, gerando formas arquitetônicas 

especializadas” HARVEY (1996:69), ao mesmo tempo em que desenvolve um novo 

internacionalismo – sem o vanguardismo, ainda vê o espaço como algo independente e 

autônomo, em cada um de seus fragmentos. 

A boa cidade pós-moderna se atravessa a pé, de uma forma compatível e agradável, 

restaurando e recriando os seus valores urbanos, recuperando o tecido urbano, através de 

uma estética da diversidade, através de uma relação de signos e símbolos em constante 

renovação (HARVEY, 1996). 

Busca-se uma arquitetura de espetáculo, com brilho – mesmo que artificial, 

normalmente utilizando o centro antigo – e histórico, como elemento renovado da 

centralidade, criando uma área para a classe média, desfrutar de lazer, serviços e cultura, 

embora outras áreas são formadas na periferia, ou onde os interesse de mercado torna 

interessante – ou necessário. 

SCHERER deixa bem claro as perspectivas que podem assumir na formação da 

paisagem para o turismo. De um lado tem-se um modelo baseado nas práticas do city 

marketing, onde se caracteriza a cidade como um espetáculo, ou tem-se uma cidade 
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transformada em uma marca – como o primeiro modelo – mas ao mesmo tempo faz se do 

“cotidiano de seus habitantes o ponto de partida” (SCHERER, 2002:84) para a formação do 

cenário ideal3. 

A chamada urbanização ‘pós-moderna’ tem o início de seu processo de 

estabelecimento com o fim dos anos 60, na Europa, e o final dos anos 70, na América 

Latina. 

Ao afirmar que a cidade ocidental, pré-industrial desaparece, sendo que ainda 

existem certos núcleos cada vez mais distintos e ameaçados pelos mais diversos fatores – 

como o turismo, CHOAY remete a uma necessidade de apreciar fragmentos urbanos que 

comumente são de apreciáveis valores de visitação. 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE CARTOGRAFIA TURÍSTICA – MAPA TURÍSTICO E 

ROTEIRO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS 

Utilizado pelos mais diversos tipos de pessoas, das mais diversas formações sociais, 

culturais, educacionais, o mapa turístico se insere nos locais turísticos pelas mais variadas 

formas, com o intuito de criar uma melhor forma de compreensão do espaço para o turismo, 

tornando-se um instrumento para servir como indutor de uma estada “agradável”, através de 

informação precisa para a prática da atividade turística. Sua leitura deve ser de fácil 

compreensão, oferecendo rotas seguras e agradáveis à maximização dos potenciais 

turísticos, com informações para o cotidiano do visitante. 

Servindo como um guia turístico, deve também privilegiar as leituras da forma que o 

visitante se insere no espaço, apresentando, em escalas diferentes, as formas de acesso, 

enfocando os lugares de visitação, com propostas de uso. 

Alem destes aspectos, a cartografia turística deve manter um bom diálogo 

iconográfico com os objetos patrimoniais de interesse turístico. Assim, este estudo realiza 

uma análise desta problemática. 

No desenvolvimento do trabalho apresentado, parte-se de duas bases de dados 

cartográficos, a planta cadastral da prefeitura de São Paulo e o Mapa vetorial de quadras – 

Município de São Paulo, ambas levantadas na Faculdade de Arquitetura da Universidade de 

São Paulo – FAU/USP. 

                                                 

3 Importante notar que embora sejam utilizados como sinônimos, planejamento estratégico, 

city marketing e marketing de lugar são estratégias e modos de desenvolver planos urbanos, sendo 

que um plano integrado poderá apresentar os planos de marketing inseridos nas ações estratégicas 

do planejamento. 
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A primeira consiste de levantamento na escala 1:2.000, com contorno das ruas pela 

delineação dos lotes e sua respectiva ocupação, o que se torna elementar para a formação 

do perfil dos patrimônios arquitetônicos. 

A segunda base, apresentada na escala 1:20.000, fornece dados para o aumento da 

abrangência dos dados gerais, da cidade de São Paulo, sendo usada de forma auxiliar. 

Outras maneiras de formação de dados visuais do local foram definidas por fotos, 

fundamentalmente, das fachadas e uma foto aérea. Estas definem características de vãos e 

volumes das edificações e a forma do telhado. 

Procedimentos para uma proposta cartográfica 

Utilizou-se o programa “Corel Draw” para elaboração dos mapas apresentados. O 

primeiro foi “scaneado” e vetorizado e, o segundo, apresentado de forma digital, foi somente 

importado para a utilização neste ambiente gráfico. 

Com as bases, neste ambiente virtual, e os contornos dos edifícios, observam-se as 

vias de acesso, e de formação do produto turístico. Nesta questão, faz-se uma longa 

avaliação sobre as bases dos conceitos de turismo como produto geográfico, e sobre sua 

relação com o ambiente externo, analisado no estudo. 

A partir daí, através de uma série de rotações para simulação do objeto proposto, 

adota-se um “melhor ângulo” para a formação da representação gráfica. 

Partindo do pressuposto da necessidade de utilização de uma planta isométrica para 

que as dimensões da base topográfica sejam realistas, com uma escala definida, iniciam-se 

estudos para a composição dos corpos como figuras tridimensionais. 

Adota-se, assim, uma aproximação da perspectiva de “vôo de pássaro”, mais 

especificamente, o sistema axiométrico, com o alongamento das linhas de altura (vetores z) 

em uma base fictícia, porém com uma ilusão realista, para a compreensão do local, ou seja, 

sem, uma base cartesianamente científica. 

As cores dos volumes propostos aproximam-se das cores características de cada 

patrimônio, dentro da palheta digital do respectivo programa. 

Em alguns casos, a transferência da foto para o ambiente virtual torna-se uma 

interessante opção para a definição dos traços arquitetônicos marcantes, como na 

elaboração da fachada da Faculdade de Direito da USP. 

Nos prédios, de um modo geral, adota-se a formação de volumes hipotéticos, e os 

corpos edificados sem um interesse turístico foram definidos como ambiente homogêneo 
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para a valorização dos elementos em questão, com distorção e minimização do corpo 

volumétrico. 

Não foi considerada a formação altimétrica do local, por algumas razões: primeiro, e 

fundamentalmente, por considerar suas linhas insignificantes para a compreensão turística; 

segundo, o local analisado compreende, principalmente um platô, historicamente definido; e 

basicamente, o fim deste platô coincide com a área em análise. 

Assim, define-se a base técnica para a formação do desenho apresentado. Buscou-

se, assim, no trabalho gráfico, apresentar uma leitura de parte do centro histórico da cidade 

de São Paulo, de forma a proporcionar uma visão privilegiada para o aproveitamento 

turístico do município de São Paulo. 

Os mapas elaborados, para atingir o objetivo de constituir uma base segura e lúdica 

da atratividade turística do centro de São Paulo, partem das seguintes questões: 

Primeiro Mapa 

Para a elaboração do estudo, observa-se, na base cartográfica estabelecida, as 

maneiras de acesso à área em questão. Constitui-se em um mapa de utilização para 

Planejamento Turístico e, para tal, foi destacado em uma cor diferenciada o local de 

interesse. As vias de acesso fundamentais são ruas de trânsito rápido, normalmente as ruas 

mais largas, tendo sido reforçado o trajeto e os pontos de parada do transporte metroviário. 

Observa-se que o centro de São Paulo não apresenta uma lógica estabelecida de 

arruamento, sendo a área em questão um “amaranhado” de vias confusas, e o sistema de 

metrô constitui, provavelmente, a maneira mais eficaz de acessibilidade. 

Segundo Mapa 

Fechando o foco sobre a área em questão, define-se neste mapa de uso para 

estudos de Planejamento Turístico, que as atrações localizam-se sobre o polígono definido 

como “centro histórico de São Paulo”, a maior parte dos prédios está em uma área de 

circulação restrita para pedestres, e que existem poucas áreas de estacionamento de 

veículos nesta área. 

Terceiro Mapa 

Neste, estabelecem-se as áreas de metrô mais viáveis para o acesso turístico. 

Quarto Mapa 

Mapa de utilização turística, de base essencialmente de planejamento, onde criam-

se rotas de circulação de veículos no entorno das áreas históricas, 
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considerando as restrições de acesso e o sistema de sinalização de trânsito local. 

Quinto Mapa 

Mapa para utilização turística, com a denominação dos atrativos selecionados 

segundo a base de atrativos da “Associação Viva o Centro”. 

Sexto Mapa 

Uma proposta de mapa de roteiro turístico, com uma indução de trajetos, sem 

qualquer distorção de imagem na base planimétrica, sendo somente rotacionado para uma 

base que propicia uma melhor visualização dos atrativos com tridimensionalidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cartografia turística apresenta certas peculiaridades, o seu usuário tem a mais 

diversa formação, assim como a sua utilização pode atingir as mais diversas formas de 

abordagem. Porém através da cartografia, o visitante, muitas vezes, apropria-se do espaço, 

e para tal, espera encontrar instrumentos de fácil compreensão, bem como informação para 

o desenvolvimento de seu cotidiano. 

Muitas vezes, o que se chama de cartografia turística são mapas que serão 

utilizados como recordações pós-visitação. Acredita-se que a cartografia deva aprimorar-se 

como instrumento do planejamento, apresentando, porém, a uma linguagem acessível. 

A história tem, comumente, utilizado o termo “interpretação do patrimônio” e a 

geografia tem o patrimônio como um dos elementos a serem definidos na leitura social do 

espaço. Toda esta relação de forma, funções, estruturas e processos que define a estrutura 

espacial pode e deve estar apresentada nesta cartografia, para a construção de mapas que 

auxiliem na leitura espacial. 

Com este estudo, pretende-se dar pequena contribuição a este assunto, certo que 

muito sobre o espaço analisado tem que ser melhor definido para que a cartografia seja, 

inclusive, um diferencial na formação de uma atividade turística que relacione melhor 

visitantes e visitados, e contribua para a formação de um turismo comprometido com valores 

locais. 
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