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RESUMO

O trabalho, de cunho metodológico, desenvolveu-se em torno das questões sobre planejamento de uso
turístico dos lugares. Destacou-se a crítica do que são as práticas de elaboração de inventários , suportes
para as atividades de planejamento, dado que  não têm incorporado as contribuições havidas para os
estudos dos lugares,  do ambiente e das paisagens. A Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas foi
estabelecida como referência empírica  para análise e interpretação de concepções sobre o turismo e as
práticas espaciais dos turistas. Ao considerar o  turismo a partir de seus projetos apoiados nas
características naturais, especialmente quando denominado Ecoturismo, colocou-se em evidência a sua
definição, na qual a interpretação do ambiente é dada como a principal ação e referência e com base
nesta definição foram analisadas proposições. O plano de desenvolvimento local para a APA, os projetos
públicos e privados e a leitura de estudos realizados foram materiais de trabalho que sugeriram um
aprofundamento na identificação do que são as bases de referência teórica e metodológica para o
planejamento do turismo e como é realizado o diálogo interdisciplinar para a compreensão dos lugares. A
proposição do Ministério do Turismo e Embratur acerca dos novos inventários de atrativos turísticos ( 2003)
integrou as referências relacionadas ao instrumental com que são formados os profissionais que têm como
foco de sua atividade a elaboração de planos de desenvolvimento turístico. O estudo feito apresenta a
proposta do diálogo interdisciplinar em que a geografia amplia a sua interlocução com o turismo ao
estender sua construção conceitual e de método para atividades e práticas espaciais que não tem o
cotidiano como referência.

Apresentamos neste evento aspectos relacionados a nosso trabalho como docente
vinculada aos grupos de pesquisa Turismo e Contemporaneidade e Água no meio
urbano, criados na Pontifícia Universidade de Campinas, e desenvolvido entre os anos de
2001 e 2003.

O trabalho originou-se na confluência entre a criação da Área de Proteção
Ambiental de Campinas, a divulgação de seus atributos e o interesse em nela desenvolver
atividades diferenciadas, entre as quais o turismo. Centralmente, o trabalho foi
estimulado pelo que consideramos as insuficiências das orientações acerca de
levantamentos turísticos, dentre as quais destacavam-se os inventários de atrativos
turísticos.
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Considerando reflexões e contribuições havidas na Geografia, marcadas
especialmente pelas formulações dos conceitos de ambiente e paisagem, identificamos
um momento oportuno para, a partir da crítica a um modelo descritivo e anacrônico —
que se pretende prescritivo —, contribuir não só para formulações no âmbito das
estratégias de planejamento do Turismo, como na ampliação do diálogo entre a
Geografia e esta atividade social que tem significativa relação com a dimensão espacial.

Apresentamos alguns dos resultados do trabalho nos tópicos que se seguem,
iniciando pela exposição da visão que construímos sobre o Turismo, em seguida
refletindo sobre as novas exigências colocadas para a produção do conhecimento
geográfico. Consideramos pertinente socializar informações e interpretações sobre a Área
de Proteção Ambiental de Campinas, acompanhada de imagens que permitem um certo
grau de informaçãoi. Ao final indicamos algumas das orientações que podem ser
seguidas para elaboração de novos modelos de inventários turísticos que são etapas de
grande valorização nas atividades dos profissionais de Turismo, tornando-se, com isso,
importantes para a reflexão geográfica.

GENERALIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO TURISMO

O crescimento do Turismoii pode ser observado e analisado por diferentes
ângulos. Ao lado do aumento de embarques e desembarques, fonte de informações
sobre viagens de grande utilização, há o crescimento da oferta de hospedagem,
diversidade de roteiros, dentre outros dados quantitativos.

Interessa-nos, no escopo deste trabalho, assinalar outras situações, com ênfase na
disseminação e generalização do Turismo.

Por um lado, fruto das condições que ocasionam o desejo e a possibilidade da
prática turística, temos uma crescente segmentação, de que são destaques o turismo com
base em atributos naturais, o turismo cultural, assim como o denominado turismo de
negócios e o turismo de eventos.

Por outro lado, com a crescente presença de empresas e graduados na área,
atividades como viagens de pequena distância, o lazer e o entretenimento, antes tratadas
no âmbito privado, passam a ser oferecidas de modo profissional.

Ao contrário de buscarmos a diferenciação neste conjunto de atividades
relacionadas ao tempo livre, escolhemos considerar todas elas possibilidades do Turismo,
com o que a definição desta prática social ganha outros contornos, de maior extensão.

Pode-se, portanto, afirmar que há uma generalização do Turismo, incorporando
outras atividades conexas, e a sua disseminação por diferentes lugares.

Os lugares para o Turismo passam a ser, com isso, quaisquer e todos os lugares,
situação que tem a sua correspondência no fato de que, mesmo para moradores de uma
localidade, é possível realizar uma atividade que não é cotidiana, para a qual há um
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determinado grau de organização, na qual é possível experienciar uma relação
diferenciada com o ambiente e com a paisagem.

Procuramos, em nossa atividade de construção metodológica, por em evidência
estas novas possibilidades de pensar o Turismo, notadamente porque remetem a novos
desafios para a Geografia, particularmente para os geógrafos que contribuem na
formação dos profissionais de Turismo.

É uma contribuição, portanto, que caminha pelo interior das questões que são
colocadas para os que propõem e desenvolvem as políticas, as práticas e as proposições
de desenvolvimento turístico.

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES.

Já não é recente a constatação de que, para a Geografia, tornava-se necessária à
ampliação das investigações em escalas compatíveis com o lugar. Para este avanço na
adoção de outros níveis de análise espacial, necessitávamos, não só, construir teórica e
metodologicamente o lugar, mas estender os diálogos interdisciplinares.

A busca do diálogo exige um maior grau de compreensão do que nossos
interlocutores realizam e buscam. No diálogo Geografia-Turismo, trata-se de acrescentar
à análise geográfica do uso turístico dos lugares, fortemente marcada pela oposição, a
formulação de conceitos que estejam na escala do acontecer.

Identificamos, em não tão diferentes instrumentos para elaboração de inventários
turísticos — que são ferramentas para catalogar atrativos, organizá-los e tomar decisões
no campo do planejamento —, o uso de um vocabulário geográfico altamente
inadequado. Na verdade, como instrumentos prescritivos, os métodos para elaboração
de inventários indicam, um a um, todos os tipos de relevo, formações vegetais,
hidrografia e características de tempo e clima, tal como um almanaque.

A questão que nos moveu foi indagar: são os profissionais de Turismo que não
sabem o que é a Geografia de um lugar? Somos nós, geógrafos, que não vimos
produzindo informações adequadas a um uso que não é o mais comum?

Optamos por seguir a segunda dentre as indagações, considerando que a
produção geográfica cresceu qualitativamente na abordagem do cotidiano, mas o
Turismo não é o cotidiano, mas sim a sua ruptura, por pouco tempo ou um tempo maior.

A trabalho nosso foi centrado na análise de como devem ser abordados os lugares
quando está em questão o seu uso não-cotidiano, considerando a generalização do
Turismo e a busca de outras situações atraentes para os visitantes, em resposta às suas
novas demandas, ou promovendo novas experiências, ainda não demandadas.

O novo diálogo proposto colocou a questão do Turismo como preocupação
geográfica, não só pelos possíveis problemas locais gerados, mas como desafio para a
formulação teórica e de método. Esta necessidade tornou-se evidente na medida em que
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pudemos observar que, para profissionais de outras áreas, não científicas, há a
expectativa que, no momento em que se torna necessário, há um arsenal de conceitos,
instrumentos e técnicas que podem ser, simplesmente, incorporadas.

Entendemos que uma prática social diferenciada estará a exigir dos geógrafos a
adequação conceitual e a geração de informações que possam ganhar maior aderência
ao concreto que se analisa e interpreta.

Com esta perspectiva, fomos à busca de autores que nos abrissem
caminhos.Identificamos, como ocorre no labor científico, autores oriundos de diferentes
áreas com contribuições significativas.

De Clifford, antropólogo e professor de História da Consciência da Universidade
da Califórnia, trazemos a contribuição identificada em seu texto culturas viajantes (2000)
em que o gênero, a classe e a cultura são apresentados como marcas das viagens. Em
sua primeira aproximação relativa a um estudo cultural comparativo sobre as viagens, o
autor ressalta que as narrativas de viagens, consideradas sérias e substantivas, são, em
maioria, as realizadas por homens, membros da elite e herdeiros da cultura européia
ocidental. As viagens, pela ótica dos trabalhadores, mesmo que acompanhando seus
senhores, não são relatadas. As viagens das mulheres em raros casos mencionadas.

Deste singular autor buscamos a referência para pensar o Turismo como
oportunidade ampla, que necessita ser socializada e que pode ser concebida como uma
prática social transcorrendo no mesmo território em que se vive e trabalha, mas
visualizado e experimentado de outra maneira.

Em Mário Jorge Pires, professor de Turismo na Universidade de São Paulo,
encontramos a crítica à condição e forma com que são elaborados os inventários
turísticos, notadamente os relacionados aos registros históricos, sejam eles monumentos
ou objetos. Ao lado da crítica (2001) Mário Jorge apresenta suas proposições para a
gestão de cidades históricas (2003).

Procuramos em nosso trabalho, que caminhou juntamente com a publicação do
segundo texto, expandir a modalidade de crítica aos inventários, levantamentos e
registros sobre o que é denominado atrativo natural. Acrescentamos a esta reflexão as
contribuições de Hughes de Varine Bohan (1974), que em aula proferida a respeito do
Patrimônio Cultural, colocou em discussão a relação entre o perigo a que estavam
sujeitos os bens culturais e a inadequação das abordagens sobre como fazer para
conhecê-los, inventariá-los e as suas insuficiências.

As referências mais próximas do que buscávamos estavam, até então,
referenciadas às questões próprias do que são os denominados atrativos culturais, porém,
pela contribuição do arquiteto Roberto C. Boullón (1985), mais recentemente publicado
em português e com obra (2004) que enfatiza a importância da escala do homem no
planejamento, a questão da paisagem ganhou espaço nas discussões sobre
planejamento turístico, embora com um conceito formulado com certo distanciamento em
relação à produção da Geografia Humanista no Brasil.



-5-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

Ao longo do período em que estávamos voltados a este trabalho houve a
publicação do livro Turismo e Paisagens, com organização de Eduardo Yázigi (2002);
uma coletânea em que autores de diferentes formações acadêmicas apresentaram as
suas contribuições.

A paisagem, pela fala multifacetada que o livro propõe, articula-se ao cotidiano, é
considerado um fato cultural, carregado de historicidade, não perde a sua relação com a
visualidade, com o que é estética, mas também é recurso. Autores como Lucrécia
D’Aléssio Ferrara e Iná Elias de Castro, trouxeram elementos para a compreensão e a
busca do refinamento de nossa reflexão.

As diversas leituras, seja do Turismo, seja da paisagem, nos levaram de volta à
leitura de Lívia de Oliveira, acompanhada por Lucy Machado e Lucrécia D’Aléssio
Ferrara. (1996).

Para os que planejam a fruição de um lugar, ou seja, uma atividade de Turismo, é
necessária tanto a percepção como a possibilidade da representação. Em Lívia de
Oliveira a percepção ganha complexidade, poder-se-ia dizer que é descoberta e esta
descoberta revela a sua complexidade. A escala do humano torna-se a referência porque
há valoração da cognição, do campo sensorial, da intuição. Para a percepção a
presença é essencial.

Para realizar a comunicação desta experiência presencial, a comunicação —–
notadamente a partir de representações gráficas ou da linguagem que pode interlocutar
os diferentes —, é significativa a contribuição da semiótica, não só pelo que traz como
condição de superar os hábitos cotidianos, o que é essencial para a percepção e de
importância central para o Turismo, mas também pelo que agrega como possibilidade de
ordenar o heterogêneo, como nos lembra Lucrécia D’Aléssio Ferrara (1999).

A comunicação apresenta-se em relação estreita com o planejamento na medida
em que devemos realizá-lo a partir da participação ampla, não só dos que habitam os
lugares que serão utilizados para práticas turísticas, mas também pelos que participam
das práticas. Nesta direção, buscamos em Frédéric Pousin (1998), a contribuição para o
entendimento de que todos os projetos, pelo que significam em termos de transformações
nos lugares, devem ser pensados a partir das negociações que se estabelecem.

As negociações, para que possam efetivamente ser um fórum de ampla
participação, devem possuir a condição da interlocução que, para o autor citado, é
proporcionada pela figuração. Este termo é formulado como sendo uma modalidade
particular de representação cartográfica, ou imagética, em que todos os registros gráficos
são a própria condição do diálogo.

Este amplo conjunto de referências dirigiu nosso olhar na elaboração do trabalho
agora apresentado. Não é, no entanto, desnecessário afirmar que os resultados são, sem
dúvida, tímidos e muito aquém da excelência das formulações que o
iluminaram.Acercando-nos destes autores, procuramos criar o campo dialógico para a
Geografia do não-cotidiano, do extracotidiano.
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A APA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SP

A Área de Proteção Ambiental do município de Campinas é uma das poucas APAs
municipais e tem, como deve ocorrer em outros casos, uma história de implantação em
que não só seus atributos naturais estiveram em questão.

Ao longo de praticamente uma década, até a sua constituição legal no ano de
2001, a Área de Proteção Ambiental foi sugerida como área municipal, restrita aos
distritos de Sousas e Joaquim Egídio, posteriormente proposta no plano federal,
relacionada à preservação da Bacia dos rios Jaguari e Atibaia, formadores do rio
Piracicaba. Naquele então, tratava-se de constituir uma APA para o rio Camanducaia,
constituinte do Jaguari. De mesma época, fruto das transformações havidas com a
Constituição Federal de 1988, em Campinas desenvolviam-se os estudos para
elaboração de um novo plano diretor. Nestes, as características da área majoritária do
que é hoje a APA, apontavam para as particularidades de dois entre os quatro distritos
presentes no município, quais sejam Sousas e Joaquim Egídio.

Figura 1. Divisão administrativa proposta para Campinas-SP.

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, Campinas, 2004.

Conforme a imagem revela, a Área de Proteção Ambiental, neste mapeamento
apresentada conforme proposição de ampliação feita em 2004, ocupa cerca de um terço
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do território municipal, coincidindo com os terrenos cristalinos do planalto, área que
apresentou restrições para o modelo de expansão urbana havido, especialmente, até os
anos de 1980. Com esta condição, permaneceram áreas agrícolas, de uso pouco
expressivo, notadamente voltado ao plantio de eucaliptos, alguma pecuária leiteira e
chácaras e sítios que assinalavam o uso para lazer.

Não há, pelos estudos já realizados, uma sobreutilização dos recursos naturais da
área, ao contrário, observa-se uma subutilização em razão do que se pode afirmar que a
ocupação agrícola, ou mais especificamente agrossilvopastoril, permaneceu como forma
de manter as propriedades, em uma região cuja dinâmica poderia vir a incorporar novas
áreas. Atestam esta possibilidade os projetos para construção de novas rodovias,
apresentados no início dos anos de 1990 e, claramente, a expansão urbana na
modalidade de implantação de condomínios residenciais, fechados e horizontalizados.

Mesmo áreas que permanecem fora dos limites do perímetro urbano apresentam
as suas modalidades de condomínios, com fragmentação em lotes de 20.000 m2, o que
levou à formulação de proposta de criação de núcleos urbanos em área rural.

A localização geográfica da APA indica uma condição no interior da bacia
hidrográfica, portanto no relevo regional e, por ela e pela técnica e condições de
urbanização, gerou a situação já mencionada, embora a densidade da hidrografia não
seja apresentada como o fator essencial da preservação dos lugares.
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Figura 2. Divisão Administrativa e rede hidrográfica. Campinas-SP

Comentamos ao início deste tópico que a criação da APA decorria de vários
fatores, dentre eles ainda devemos nos referir à resposta institucional dada aos projetos
de autonomia dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, apresentados, e não aprovados,
em meados dos anos de 1990.

Solucionar problemas pela emancipação foi um dos caminhos pelos quais
passamos a contar com um número elevado de municípios. No caso de Campinas, as
propostas visavam à garantia da não alteração da qualidade de vida e das condições de
uso e ocupação do solo de três dentre os quatro distritos.

Por caminhos diferentes, Barão Geraldo, onde se encontram a Unicamp, Sousas e
Joaquim Egidio, passaram a abrigar novos moradores atraídos pela sua baixa densidade
de ocupação, centros de vila de menor movimento, diversos edifícios guardando suas
características e um entorno não urbanizado.

Acreditamos que a primeira proposição a respeito da APA, sendo estritamente
delimitada na área dos distritos, guarde relação com a manutenção destes como parte do
território campineiro, porém, sob nova condição.
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As características dos distritos — anunciadas como pitorescas, como retorno no
tempo, como marcas da tranqüilidade, da qualidade, conforme registram materiais de
divulgação de empreendimentos de lazer, gastronomia e outros — encontram sua
correspondência na presença de equipamentos públicos de destaque, como é o
Observatório Municipal, o que significa a não ampliação da urbanização para
salvaguardar-lhe a operacionalidade. Outros equipamentos importantes, ocupando áreas
distanciadas, foram, por outras razões, abandonados, tal como ocorreu com o Sanatório
Tibiriçá.

Seja pela presença, seja pelo fim da operação, estes equipamentos somaram valor
a uma área, tornando-a de interesse, inicialmente para as moradias diferenciadas, tão
logo instaladas, para o estabelecimento de serviços também diferenciados, como ocorre
com o ramo da alimentação e do lazer. Estes serviços são voltados para o público mais
amplo que habita o distrito sede de Campinas e que tem nos distritos a possibilidade de
habitar dois lugares ao mesmo tempo e em um mesmo município.

Abrigados em condomínios e vilas, os novos habitantes de Sousas e Joaquim
Egídio, assim como os que habitam novas áreas criadas no trecho da APA que é parte do
distrito sede (na figura 1 indicada como Carlos Gomes, nome de uma estação ferroviária
ainda operante), como os condomínios Xangrilá e Recanto dos Dourados, beneficiam-se
da amplidão de áreas ainda não ocupadas, de vizinhança de relativa homogeneidade e
podem somar, em sua área de moradia, as práticas de lazer.

A legislação que cria a Área de Proteção Ambiental, lei 10.850, de 2001,
distingue cinco diferentes zonas, denominadas zonas ambientais, cuja delimitação é feita
a partir das bacias e microbacias hidrográficas. Há Zona de Conservação Ambiental
Especial, correspondendo à área em que se encontra a principal mancha de vegetação
nativa remanescente, mas também um condomínio com definição de loteamento rural. A
Zona de Conservação Hídrica, subdividida nas bacias dos rios Atibaia e Jaguari, a Zona
de Uso Agropecuário em que há potencialidade do solo, tanto para culturas perenes,
como anuais e semiperenes. Esta potencialidade não tem correspondência com uma
produção significativa.

A Zona de uso urbano acompanha o perímetro urbano e algumas áreas de
entorno para as quais é prevista a possibilidade de urbanização.

O uso turístico tem zona específica, indicada,  como a que estará:

Compreendendo toda a microbacia do Ribeirão das Cabras, com exceção das
áreas circunscritas pelo perímetro urbano do município, caracterizada por
apresentar potencial turístico devido a seus atributos naturais, existência de
patrimônio histórico-arquitetônico e presença do Observatório Municipal, para a
qual o município pretende garantir o ecoturismo visando despertar o
desenvolvimento de atividades científicas, educativas e de lazer, podendo
representar um importante incremento de recursos econômicos para a
região.(tópico IV, artigo 4º do Capítulo II, lei 10850/2001).

As áreas públicas, como as estradas vicinais, antigos caminhos ferroviários e
margens de rios, especialmente, passam a ser espaços de lazer que atraem
principalmente os moradores de Campinas-sede. A eles vão sendo agregados novos
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lugares, como restaurantes ocupando residências de arquitetura diferenciada, sítios que
oferecem cavalgadas e café da manhã caipira, diversificando o novo uso do território dos
distritos e parcela da sede, que primeiramente apresentavam opções de lazer para o
período noturno.

Figura 3. Área de Proteção Ambiental nos limites da lei.

As áreas públicas, como as estradas vicinais, antigos caminhos ferroviários e
margens de rios, especialmente, passam a ser espaços de lazer que atraem
principalmente os moradores de Campinas-sede. A eles vão sendo agregados novos
lugares, como restaurantes ocupando residências de arquitetura diferenciada, sítios que
oferecem cavalgadas e café da manhã caipira, diversificando o novo uso do território dos
distritos e parcela da sede, que primeiramente apresentavam opções de lazer para o
período noturno.
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Temos nestas áreas, portanto, um fluxo de visitantes que foi, com o tempo,
apresentando uma diversidade e, com isso, uma ampliação do uso que pode passar a ser
denominado turístico.

As iniciativas que podem corresponder aos objetivos previstos para a Zona de uso
turístico, no entanto, não tiveram maior impulso ou presença. Exceção pode ser feita a
ações propostas por Organizações Não Governamentais, que organizam, por exemplo,
caminhadas. Há, também, estudos do meio promovidos por entidades educacionais.
Todavia nestes casos, não há seqüência, tampouco o estabelecimento de uma distinção
entre a zona turística e a zona urbana, por exemplo.

A iniciativa do poder municipal em criar um centro de referência para educação
ambiental não apresentou resultados para o território em questão, sendo um espaço para
práticas que podem, nestas condições da APA, serem consideradas tradicionais e
desterritorializadas.

ATRATIVIDADE DOS LUGARES PARA O TURISMO.

O aproveitamento do tempo livre é um fator de relevância para a formulação e
oferta de atividades.  Mesmo que seja registrada a sua crescente escassez, motivada
dentre outros pela transformação do mundo do trabalho, o tempo livre, parcelado que
seja, está presente e é valorizado.

Em muitas situações é permitido afirmar que o tempo livre está submetido aos
mesmos constrangimentos do tempo trabalhado, quer dizer, busca-se sua produtividade e
uma relação custo-benefício de equilíbrio.

Para os que planejam o Turismo os condicionantes contemporâneos não podem
ser ignorados, mas não devem ser a mola mestra do métier. Com esta concepção a guiar
a leitura do que são atratividades que justificam o uso do tempo livre, reafirmamos a
crítica aos modelos com que são elaborados os inventários do que, de modo genérico, é
denominada oferta turística.

A reafirmação da crítica decorre do fato de que, mesmo em texto que tem sua
sustentação teórica baseada no conceito de território, como o que foi divulgado pelo
relativamente recente Ministério do Turismo, em que há sua qualificação como território
impregnado com valores culturais intrínsecos (2003).

Encontramos a classificação dos atrativos em categorias, tipos e subtipos, em que,
por exemplo, um remanescente florestal — tal como encontrado na APA de Campinas —
pode ser identificado, mas a sua condição estará apresentada como: categoria A1.
naturais; tipo flora. Não havendo registro para ‘remanescente’, possivelmente estará
registrado como característica espécies raras/em extinção.

A outra opção, prevista, seria o enquadramento como unidade de conservação,
mas alguns dos remanescentes podem ou não ter sido objeto de legislação específica, do
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tipo tombamento. Há ainda a opção de inserir no tipo montanhas, com anotação de qual
seria a sua característica relevante.

Estes exemplos podem ser acompanhados por outros, como é o caso dos registros
possíveis sobre hidrografia. Neste caso encontramos por um lado os rios, lagos e praias
fluviais/lacustres (tipo 1.5, com subtipos). Por outro as quedas d’água (tipo 1.6,
acompanhado de sub-tipos). As características relevantes, para estes tipos estendem-se
desde atributos químicos, características físicas, quanto comprometimento ambiental.

Destacamos o fato de que, nestes formuláriosiii, o que é denominado
‘característica da paisagem’, não é um ponto de partida, como se pôde observar pelos
exemplos mencionados, mas uma característica relevante associada aos registros sobre
cada um dos tipos.

Como formadores de profissionais para o Turismo, integrantes de equipes de
planejamento geral e setorial, cabe aos geógrafos uma intervenção, teórica e de método,
não para fazer valer uma determinada concepção, mas para gerar conhecimento
adequado no campo do uso dos lugares para atividades extracotidianas.

Se for correta a avaliação que os visitantes demonstram interesse por situações
diversas da vivenciadas no cotidiano, podemos incluir nesta condição os lugares de vida
e trabalho que se apresentam de forma diferente daquela experimentada no dia-a-dia.
Para esta ação há que se lançar mão do processo interpretativo para que os lugares
surjam como um novo conhecimento em que a experiência cotidiana seja submetida à
reflexão. Proporcionar esta experiência é tarefa dos que promovem a visitação, além dos
que estudam a cidade como objeto científico.

Quando a visitação se dá em um lugar, próximo ou distante, mas que não é parte
dos roteiros cotidianos, há além do processo interpretativo, a necessidade de estimular
propriamente a percepção.

Nesta situação o vínculo percepção-paisagem torna os conceitos em duplos. Em
vários autores da Geografia, a paisagem é um recorte, não tem aderência à categoria
espaço de modo pleno, porque não recupera a totalidade (Santos, 1996). Mas, se nosso
foco é o Turismo, a prática sócio-espacial do turista, a totalidade se realiza em outra
esfera e o que é aparência torna-se de alta relevância.

Paisagem, no entanto, não é cenário, panorama, ou imagem, mas a relação do
observador, e as informações que carrega, com aquilo que vê e pelo qual é envolvido.
Paisagem é visão/sensação/interpretação e deste modo deve ser percebida pelo
profissional de turismo, de modo que possa, pela sua percepção e pelo conhecimento,
tomar decisões de como viabilizar a experiência do turista.

Para o Turismo os componentes sensoriais da paisagem (Boullón) revestem-se de
valor, assim como os elementos em que podemos, de forma analítica, estabelecer suas
propriedades.

No caso estudado, na APA municipal de Campinas, alguns destes aspectos têm
maior importância.
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Em um primeiro momento pode-se afirmar que há valoração do que se apresenta
como um novo, talvez surpreendente, cenário: horizontes colinosos, amorreados,
cobertura vegetal (o verde). Para um município reconhecido pela diversidade das
indústrias, presença de pólo tecnológico importante e população de mais de um milhão
de habitantes e vários problemas de moradia e degradação ambiental, a Área de
Proteção Ambiental revela uma ‘outra Campinas’. Esta situação ganha tal dimensão que
não é raro identificarmos entre campineiros a idéia que são outros municípios.

A experiência de chegar aos distritos, ou à região do Carlos Gomes, é para o
visitante (morador ou turista) um rompimento com o sentido com que concebe o lugar em
que habita. Seria permitido, nesta circunstância, tornar conhecidos os processos históricos
e espaciais, mas ainda hoje para a operação do Turismo, não estabelecer vínculos é um
dos recursos mais acionados.

O rompimento, a não conexão, uma forma de isolar uma área do que são os
lugares do cotidiano, parecem parte dos processos de valoração do lugar turístico e está
presente na forma como os lugares agrupados como APA são apresentados, havendo
inclusive proposição de construção de um portal.

A experiência de interpretação segue, com isso, na direção inversa: o vivenciado
não é requerido porque estabeleceria uma conexão não estimulada. Trata-se, pois, de
uma forma particular de estetização da paisagem.

As proposições, iniciadas por esta primeira impressão de chegar a um novo lugar,
seguem pela promoção de outras experiências. Dentre elas ressaltamos o ‘fazer a trilha’.
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Figura 4. Representação artística dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio.

Fonte: Sousas.com.br.

Há diversas modalidades de ‘fazer a trilha’. A pioneira dentre elas foi desenvolvida
pelos praticantes de percursos , pelas estradas vicinais, a bordo de veículos de tração em
quatro rodas, como as trilhas organizadas pelos clubes de ‘jipeiros’. Há as trilhas a pé,
via de regra ocorrendo no que são marcas do antigo ramal ferroviário, hoje tombado,
por cujas demarcações é possível realizar uma caminhada. É um trecho longo, mas
segmentado em, ao menos, três possibilidades.

Os trechos percorridos são eleitos a partir da facilidade de estacionamento para
os veículos e algumas de suas condições naturais: caminho de terra, relativamente plano
e com vegetação garantindo sombra.

O uso da área do ribeirão das Cabras, que foi acompanhado pela antiga linha
férrea, complementa-se com a existência de bar às margens do curso d’água e pequena
corredeira.
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Outras opções apresentadas são estritamente particulares, como os restaurantes e
propriedades rurais apresentando oportunidades de lazer e contato com animais, por
exemplo.

Com esta breve descrição podemos compartilhar a concepção de que o uso para
turismo e lazer vem sendo desenvolvido por algumas opções de ‘contato com a natureza’
e diversas opções de aquisição: dos alimentos oferecidos em ambientes construídos
diferenciados, da experiência do contato com os animais, de alguns produtos agrícolas.

O que era o projeto de um zoneamento, com foco no desenvolvimento de um
segmento de turismo diferenciado, passou a se desenvolver como uma oferta de serviços
diferenciados.

Conforme afirmamos no início, a concepção que formulamos para o Turismo
transcende a sua operação mediante venda de serviços, para ser incorporado como uma
prática social, que pode ser desenvolvida por moradores ou visitantes. Não se trata de
incorporar novos ‘clientes’, para fazer frente a queda de procura em baixa temporada, ou
outro artifício da comercialização de serviços.

É clara, para nós,  particularmente de municípios de diversidade natural e  historia
de ocupação diferenciada, a importância de os moradores terem a oportunidade de,
mediante um procedimento de maior organização e oferecendo maior facilidades,
usufruírem os lugares e percebê-los, percebendo sua inserção social, e construindo novas
solidariedades.

A incorporação desta concepção necessita de uma nova compreensão do que
sejam as áreas naturais, especialmente esta área diferenciada que é a APA. Para tanto
buscamos uma nova metodologia, cujas linhas básicas apresentamos a seguir.

PAISAGENS DESCOBERTAS, NOVAS VIVÊNCIAS.

A Área de Proteção Ambiental apresenta-se diferenciada não pelo seu marco
legal, mas pelas condições que o promoveram, do ponto de vista da configuração
natural. Pela perspectivas que vimos construindo, tanto a sua zona de uso turístico, como
o conjunto do urbano e do rural.Suas atividades de maior tradição devem ser apoiadas,
todavia não como elemento de atratividade para direcionar um determinado fluxo, mas
como parte do processo que pode ser atrativo porque apresenta formas diferenciadas de
ocupação de um território que, em parte importante, já havia apresentado os traços que
hoje somente são encontrados nas áreas  incorporadas à APA.

Tratar o planejamento do uso  turístico de uma área com estas singularidades de
história e de geografia, parte da definição de um modo particular de compreendê-la e
atribuir-lhe significados . O conceito de território, impregnado dos valores culturais
intrínsecos, é uma das chaves, mas o reconhecimento dos lugares em que se pode
delimitar a viabilidade e a oportunidade para determinada prática há que ser repensado.
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Em toda elaboração de inventários, para determinar pontos de atratividade e a
partir deles construir um roteiro, até o momento, são identificadas as listagens baseadas
em elementos naturais ou monumentos histórico-arquitetônicos.  A conexão geográfica
entre o construído , o alterado, o degradado e o natural não fica, com estes
procedimentos, reconhecível. A dinâmica do território e do lugar não passa a ser,
portanto, objeto de visualização, visibilidade, percepção e compreensão.

Damos alguns exemplos: as moradias que preservam características, por exemplo,
estão em maioria às margens ou proximidade dos cursos d’água, sujeitas, pois, às
decorrências dos fenômenos naturais e de intervenções realizadas a montante. Estas têm
sido, como fartamente registrado, causadas pela formação de lagos e açudes não mais
para uso local, mas como elemento de atratividade.

Seus moradores, em grande parte, herdeiros de famílias que permaneceram ao
longo do tempo nos distritos, não têm recursos para qualificar o seu morar. Com a
valorização destes conjuntos de moradias, tem havido uma alteração da propriedade, e
ao invés de moradias, há a implantação de pontos de comércio para produtos que, se
supõe, são considerados pertinentes à imagem pitoresca.

Por outro lado, e em relação às propriedades rurais, a valorização do panorama
que estimula a visitação, não põe em relevo a questão de que  são parcelas de
propriedades particulares, exigindo que o contato possível seja somente realizado pelos
percursos nas estradas vicinais. De outra forma, há a abertura de locais para comércio ou
prestação de serviços, incorporando outros profissionais ou outros proprietários que os
desenvolvem. A preservação do rural deixa de estar assentada na produção agrária.

O Turismo que se pretende incentivar é pensado pela compreensão da dinâmica
local em diferentes escalas, mantendo como centro a questão de que as características
encontradas são fruto de opções de ocupação das terras, por um lado, e decorrentes de
configurações da natureza.. Compreender a APA é compreender Campinas urbana, pelas
decisões de política territorial, de atração de indústrias, de valorização do solo. E ainda,
pelo diferente uso da terra nas áreas sedimentares em contraposição às cristalinas.

A contribuição da Geografia para a construção de uma proposição no campo do
uso turístico decorre da ampliação, adequação e formulação de conceitos que
apresentem de modo articulado as características que esta área possui.

A preparação para esta ação pode ser iniciada pela adoção do conceito de
estado sócio-ambiental, em que são apresentadas as características naturais, os seus
processos de transformação têmporo-espaciais e as condições encontradas. Avalia-se que
este recurso seja adequado para que o conceito de ambiente ganhe a sua extensão, não
sendo partido em natureza (quando não edificado) e ambiente (quando deteriorado), de
acordo com o que pudemos observar.

Ao tratar de uma área cuja característica central é a densidade da rede de
drenagem, todos os procedimentos de planejamento podem nela estar ancorados,
evidenciando que à densidade corresponde a pequena dimensão de cada um dos
riachos, córregos, ribeirões. Ao não ser conhecida e compreendida esta condição, cada
um dos cursos d’água pode, ou ser mais valorizado porque há condições de
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aproximação, ou ser desprezado porque suas dimensões não faz com que seja
reconhecida seu pertencimento ao conjunto hídrico e ambiental.

A presença da vegetação necessita ser ressaltada em sua contribuição para a
qualidade das águas uma vez que a área é ‘produtora de água’, e identificadas as suas
diferenças que, por vezes, estão encobertas pela generalização feita pela noção do
‘verde’.

De modo adicional, analisar as propostas de paisagismo em contraponto com a
complexidade da mata nativa.

A Área de Proteção Ambiental não é um museu, é moradia, trabalho, dificuldades
em adequar as moradias às necessidades do presente, sejam de preservação, sejam de
reforma e manutenção.

O trabalho de elaboração de inventários, nesta perspectiva, caminha para a
geração de condições para que os moradores tradicionais possam permanecer em área
urbana que deve manter seu uso múltiplo. Que os novos moradores possam contribuir
para a preservação pela atenção e respeito ao espaço público e que os visitantes possam
compreende de que maneira é possível a afirmação que o espaço é a soma dos tempos e
a sua dinâmica o encontro dos momentos.

A unidade e a complexidade local requer que a área seja considerada no
planejamento de foco ambiental. Neste a questão da delimitação apresenta desafios
porque, mesmo a escolha da bacia hidrográfica como elemento central ,as relações
sociais, políticas e institucionais percorrem outras delimitações e estas têm de estar
apresentadas e representadas. Busca-se, deste modo, romper com a soma dos dados ou
elementos, para incorporar o sistema, no qual cada elemento é percebido  e se torna
compreensível.

Está em questão, em decorrência, o uso de diversas escalas, que podem sugerir
proposições de uso diferentes, todas elas com marcas no espaço que lhes confira sentido.

Marcar os lugares, geografá-los é a atividade que realiza a transição entre o
conhecimento que a Geografia formula e a possibilidade de uso turístico. A construção
efetiva de marcos, sinalizações, pode ser a ferramenta para que cada lugar seja re-
inserido em uma totalidade.

Há, em Campinas, proposição semelhante no âmbito de seus monumentos e
lugares da memóriaiv. Em um lugar como a APA, iniciando pela marcação de seus limites,
progredindo para a marcação de seus pontos e nós de contato entre dinâmicas, são
respostas visuais para o esforço de conceder sentido à experiência de visitação.

Parte desta nova abordagem foi realizada pela adoção de imagens do passado
que foram fixadas nos locais do presente, atividade realizada no ano de 2004, como
parte do evento ‘Reviva o rio Atibaia’, promovido por uma ONG, com apoio da grande
indústria farmacêutica que está instalada às margens deste rio, no distrito de Sousas.
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Todavia, a experiência não avançou para considerar como geografar áreas não
edificadas, o que consideramos de essencial importância e para o que esperamos ter
contribuído.
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aquelas que permitiam visualização a partir dos tons de cinza. Dessa forma, não há equivalência das
escalas.
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pessoas, as acolhem e criam e organizam atividades para fruição de novas situações.
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