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O turismo nas métropoles toma aspectos peculiares pois a vida rotineira dos 
seus habitantes com o da recreacão dos visitantes. Utilizados-se dos 
equimamentos urbanos pre-existentes mas criado outros tantos, provoca 
modificações especificas nas cidades, na maioria das vecez elitizantes e 
interpreta no cotidiano das grandes cidades. 
 
Nos países do tercer mundo, o seu impacto vem sendo questionado pelos 
emvimentos que ocaciona nas actividades regulares e na vida dos habitantes. 
No Brasil as duas grandes metropoles São Paulo e Rio de Janeiro – recebem 
os grandes contigentes turísticos, que tem fluxos internos diferentes. 
 
O caso de São Paulo possibilita ofrecer um panorama das implicações que o 
turismo traz surgindo ai espontaneamente, mas ligado à sua força como 
metropole nacional. O crecimento espacial da ciudade de São Paulo, ésta 
correlacionado com um intenso crescimento econõmico, mas que traz no seu 
bojo um grande déficit de serviços e obras publicas, caindo proporcionalmente 
a qualidade de vida de seus habitantes. 
 
Os autores dizem que “a noçao de que o proceso da ciudade tem um tempo 
que deve ser pago, por seus habitantes, vêm sendo insistemente repetida a 
propocito dos mais variados problemas:da poliçao e da insuficiência do lazer oa 
aumento da crimilidade”. E é dessa insuficiência do lazer publico para a 
população residente em contraste com aqueles oferecidos pela capital aos que 
podem pagar, e, em, particular lar aos que se construi em pontos de investicão, 
e se nos parecem merecer um momento de reflexão. 
 
Para o turismo, a ciudade São Paulo tem aspectos extremamente intessantes e 
peculiares, relacionados com seu crescimento urbano, bem como o seu papel 
dentro da rede brasileira. 
 
A preseça dos turistas na ciudade de São Paulo, sua importãncia na economia, 
seu potencial gerador de emprego, o espaço urbano apropiado pelo turismo, 
são questões a serem consideradas e aprofundadas dentro de uma perspectiva 
que possibilite identificar os pontos intesseão do lazer da populacão merece 
um detalhamento maior. Verica-se na visualizacão da corrente turistica dentro 
dos grandes centros metropolitanos que há um espaço propio, diferenciado, 
onde a interpretacão da vida do habitante local e do temporario tornava-se 
mais nitida e clara. São aqueles pontos da ciudade onde o conjunto 
arquitetônico poderia ser chamado de “notavel” que funciona como um imã, 
atraindo o fluxo turístico, e onde a fisionomia da ciudade torna-se 
particularmente definida e individualizada. 
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Sem belezas naturais a destacar, localizada mun pantalno distante da linha 
litorânea, cortada por pequenos rios que no prosseso de urbanização foram 
retificados, é as vezes canalizados a ciudade tembém não ofrece uma 
numerosa arquitectura histótica. Mas é o seu aspecto moderno e novo, com 
edificios recém construidos que chama a atenção dos visitantes. 
 
Assimo complexo industrial e a fervilhante vida comercial solidificam a vida 
cultural e cientifica que se alisam á recreação (privada) para propiciar uma 
oferta turistica que só momento atual, vem sendo percebida e destacada. 
 
A única área de imprtância turistica é a Praça da Republica, onde nos anos 
sessenta, se reuniam os “hippes”, para vendas de artesanato. Inicialmente 
perseguidos pale fiscalização da prefeitura a feira leva á Praça da Republica, 
aos domimgos, pela manha, população de um grande numero consideravel. 
 
Ultimanente, tem-se ampliado a frequência na Praça da Republica, 
autorizando-se precariamente a instalação de um grande numero de barracas 
para venda de artesanato e de comidas tipicas, mesmo no decorrer da 
semana. Essa ocupação é recentissima, coincidindo com a crise econômia e 
de empregos que atravessa o pais como um todo afetanto sobretudo camadas 
da população de baixa renda e menor especialização profissonal. 
 
Mun primeiro momento, reagiram os organos publicos (no caso Prefeira e 
policia) pois o comercio ambulante e uma actividade tida como semi-caldestina, 
mas face as circunstâncias atuaisvem sendo tolerados, e os ambulantes 
permanecem no local. Nas entrevitas que realizamos os vendedores informan 
que o movimento comercial é maior durante a semana de paramento dos 
salarios pois a sua clientela é quase toda formada por pessoas que trabalhan 
no Centro Principal. Eventualmente ao decorrer da semana, ônibus de turismo 
chegan a Praça trazendo estrangeiros. 
 
Pela sua localização central, pela proximidade de hoteís, agências de viagens, 
empresas aéreas e casas de câmbio a presença da turistas é significativa na 
Praça da Republica é intenso, e os podestres a cruzam em varias direcçoes, uo 
procuram as escadas do mêtro. 
 
A complexidade desta metropole terceiro mundista se refleje na probreza de 
espaços para o lazer publico e gratuito. Raras são os espaços para a practica 
de esportes colectivos ou individuais não privativos. Por isso e comum, os 
jardins ou gramados que ladeiam as avenidas marginais dos rios Pinhierios de 
Tietê encontrar-se trabalhadores, nas horas de almoço e nos fins de semana, 
improvisando jogos, mesmo com graves riscos pessoais, na aventura da 
travessia das avenidas. 
 
Assim, o turista que visita a ciudade de São Paul, encontra poucas áreas 
verdes, aparentemente só a massa compacta de edificios chama a sua 
atençao, constituindo-se tembém um valioso atrativo.  
 
A arquitectura da ciudade e a sua propia expançao desordenada são aspectos 
que devem ser perfeitamente identificados na imagem que os visitantes fezem 



da ciudade. Há que conciderar os problemas de percepção do meio urbano e a 
“imagem” assim constituida apresenta uma grande variedade de um individuo 
para outro, já que depende da conduita a de actividade especifica de cada um, 
assim como sua cultura e caracteristica pessoais (Capel. pag, 83). Salienta 
tembém o referido autor que a “precepção espacial é assimilação de valores 
das dintintas partes do espaço”. Quendo faz reflexiões sobre a produção e o 
espao e o espaço. Santos (1978, pag. 162) destaca que “os ritmos de vida a de 
actividade são ainda criadores de pratica colectivas, juca tendência é refletir-se 
no espaço” cabendo entâo caracterizar que alem do “hosso fazar” e “homo 
sapiens”, esxiste também “homoiudens”, e essa ultima actividade se reflete no 
espaço. 
 
Há uma grande dificutade em dimensionar o fluxo turistico, propiamente dito, 
para a ciudade de São Paulo. A embratur vem fazendo um estudo de 
quialificação da demanda interna, tendo já analisando algumas cidades – 
Salvador, Recife, Fortaleza, Belem e Manaus (Torres e. Lopes, 1983). A pesar 
de colectados os dados referentes ao estado de São Pulo , ainda não estão 
disponiveis. 
 
A área metropolitana possui três aeroportos cada um corresponde a uma fase 
do desenvolvimento histórico da avilação, com repercussiões no uso do solo 
urbano na área proxima. 
 
Comparando a posição do movimento de passajeiros de São Paulo oa total 
nacional, verifica que a sua participação oscila em torno dos 23 a 24%. 
 
Quanto á prodecência dos passajeiros internacionais que desembarcam em 
São Paulo, há uma preoponderância da América do Sul, seguiendose a Europa 
e a América do Norte. 
 
A pesar da publicação do anuario da Embratur, a carência de dados 
estadisticos subsiste pois cobre apenas alguns aspectos do turismo nacional. 
 
O controle dos passageiros nas estacões dos varios meios de trnasportes 
interno não identificam a motivação das viagens, e, nas rodovias, não se sabe 
quentas pessoas transitan nos automoveis. Assim não de pode establecer 
numericamente o fluxo, suas nuances e composições. No que se refere ao 
movimento de passageiros nacionais no aeroporto de São Paulo, os numeros 
são crescentes mas não dão mergem a identificação do local da sua residência 
permanente. Torna-se, pois dificil saber cuantos são os rescidentes em São 
Paulo (tido como o maior polo emissordo país em função do numero de 
habitantes. 
 
A concentração espacial de hoteis em determinados pontos do Centro 
Principal, tende a se modificar, com a implantação de novos equipamentos na 
área Paulista. O mesmo ocurre com as agências de viagens que ocntratadas 
nas proximidades da Av. São Luis, agora formam novo nucleo no corredor da 
Av. Alindo varias modalidades de turismo de compras e negicios de congresos 
e ventos de tratamento de saude e visitas a perenres.  
 



São Paulo representa não apenas um grande polo emissor mas também um 
grande polo receptor, em função de sua grande posição de metropole nacional. 
 


