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RESUMO 

 

Um espaço icônico reproduz a aparência de um mundo real. Os lugares rodeados dessa iconicidade 
tentam representar um outro lugar, mas ele só existe na aparência, é na realidade um simulacro, ou não-
lugar. O espaço icônico, também tratado por BARBOSA (2001: 56) de não-lugar, e o lugar são 
polaridades pois o primeiro nunca se realiza e o segundo, ou seja, o lugar nunca é completamente 
apagado. Em 2002 foi fechada em Paris durante um mês uma avenida  por onde  passam diariamente 
50.000 carros, com o objetivo de transforma-la em  área de recreação com areia, palmeiras, duchas, 
espreguiçadeiras, guarda-sóis e cabines no coração da metrópole. Em Paris esses equipamentos que 
envolvem a recreação são colocados numa praia  efêmera montada na beira do rio Sena. Chamada Paris 
Plage, conseguiu atrair no verão de 2004, 30% a mais dos 3 milhões de freqüentadores do ano passado. A 
idéia de transformar uma cidade sem mar num balneário está sendo adotada por Milão, Berlim, Budapeste, 
Praga e Bruxelas. Dentre os freqüentadores apenas 10% a 15% são turistas, mostrando que é uma atração 
que está sendo apreciada pelos moradores do próprio país. O modelo é quase o mesmo em todos os 
países, com tanques de areia, cadeiras, guarda-sóis, duchas, borrifadores, quadras de esportes, paredes de 
escalada, cama elástica, ginástica e tai chi chuan. Em Paris barraca-biblioteca em que livros são 
emprestados mediante pequeno depóisto foi uma das inovações no Paris Plage de 2004. Em outras cidades 
francesas como Saint-Quentin, jatos multidirecionais, túneis e muros jorram água.  Os freqüentadores 
sentem-se como se estivessem num verdadeiro balneário, levando geladeiras, maiôs e toalhas de banho. O 
mesmo modelo está sendo realizado em cidades do interior do Estado de São Paulo que estão distantes 
vários quilômetros da praia. Este evento é realizado por uma grande empresa brasileira de cervejas e o 
principal atrativo é atrair jovens para shows musicais, campeonatos e atividades típicas do litoral. O 
objetivo deste trabalho é apresentação detalhada destes locais e discussão desta nova forma de recreação 
adotada em vários países europeus e, neste verão, está sendo considerada a grande novidade brasileira. 

 

 

 

A motivação de escrever sobre este tema surgiu da leitura de uma matéria na 
Revista Veja que tratava sobre o novo modo dos europeus aproveitarem o verão: em 
praias artificiais. Fiquei intrigada com o tema e em conversa com minha orientadora que 
é a homenageada deste simpósio, Professora Doutora Lívia de Oliveira, surgiu a 
possibilidade de escrever sobre o assunto neste evento científico. 
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O objetivo desta pesquisa é apresentar esta nova forma de recreação adotada em 
vários países europeus e que, neste verão, começou a ser a grande novidade no Estado 
de São Paulo: levar “praia” em cidades do interior. 

 

O ESPAÇO ICÔNICO OU NÃO-LUGAR 

Um espaço icônico reproduz a aparência de um mundo real. Os lugares rodeados 
dessa iconicidade tentam representar um outro lugar, mas ele só existe na aparência, é 
na realidade um simulacro, ou não-lugar. Mas, o que é um não-lugar? 

O autor Barbosa (2001:56) citando Marc Auge define esta idéia da  seguinte 
forma: 

Se um lugar pode se definir como “identitário”, relacional e histórico, um espaço 
que não se pode definir nem como identitário, nem como relacional, nem como 
histórico definir-se-á um não-lugar. 

O turismo reproduz simulações de lugares famosos numa espécie de clonagem, 
buscando a mais exata similaridade, parecendo o mundo do faz-de-conta. Os turistas 
sabem que o lugar visitado é um simulacro e, é talvez, essa capacidade de poder ver a 
réplica que se transforma na maior atração. 

Tratando-se de simulacro, não podemos deixar de mencionar as americanas Las 
Vegas e Orlando. Para ir a Veneza e a Torre Eifel não é preciso ir à Itália ou à França, 
pois ambas podem ser visitadas em Las Vegas. Lá são construídas representações como 
os canais de Veneza, bairros de Nova York e réplicas de pirâmides egípcias. Assim como 
a Disney proporciona, sem sair da Flórida, “viagens” a cidade italiana de Portofino ou  
uma visita ao castelo da Bavária,  representado no Magic Kingdom, como prédio da 
personagem de estórias infantis Cinderela.  

O que é cópia acaba sendo mais real do que o original. Talvez este seja o motivo, 
em tantos lugares diferentes no mundo, a procura destes espaços icônicos para 
momentos de recreação e lazer.  

Atualmente, estudos destacam que o fascínio pelo consumo que este tipo de 
evento está provocando em vários lugares. Há procura, uma busca pela aparência, por 
ideais do real, por não-lugares.  

 

PRAIA NO CENTRO DA CIDADE: A NOVA MODA EUROPÉIA 

As cidades européias aproveitam no verão uma nova forma de recreação que teve 
início na capital francesa. Em 2002, foi fechada em Paris, durante um mês, uma avenida  
por onde  passam diariamente 50.000 carros com o objetivo de transformá-la em área 
de recreação com areia, palmeiras, duchas, espreguiçadeiras, guarda-sóis e cabines. 
Esses equipamentos foram colocados na efêmera praia  montada na beira do rio Sena, 
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como mostra a Foto 1. Chamada Paris Plage, conseguiu atrair no último verão 30% a 
mais dos 3 milhões de freqüentadores de 2003.  

 
Foto 1: Paris Plage, rio Sena ao fundo com areia nas margens 

 

A idéia de transformar uma cidade sem mar num balneário está sendo adotada 
por Milão, Berlim, Budapeste, Praga e Bruxelas. Dentre os freqüentadores apenas entre 
10% e 15% são turistas, mostrando que é uma atração que está sendo apreciada pelos 
moradores do próprio país. 

O modelo é quase o mesmo, com tanques de areia (como mostra a Foto 2), 
cadeiras, guarda-sóis, duchas, borrifadores, quadras de esportes, paredes de escalada, 
cama elástica, ginástica e tai chi chuan. E  todos esses países compartilham um cenário 
que segue o padrão de ser a beira de um rio de águas impróprias para banho.  

Em Paris, a novidade em 2004 foi uma barraca-biblioteca, onde livros são 
emprestados mediante pequeno depósito. Em outras cidades francesas, como Saint-
Quentin, jatos multidirecionais, túneis e muros jorram água para refrescar e divertir os 
visitiantes. 
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Foto 2: Funcionário levando areia para compor a paisagem na “praia de Paris” 

 

A praia urbana é um tipo de entretenimento aceito pela população onde é 
implantando por provocar uma mudança na paisagem  destas cidades, que de carros e 
ônibus passaram a acomodar em suas ruas, guarda-sóis, palmeiras, areia e piscinas. 
Esses freqüentadores sentem-se como se estivessem num verdadeiro balneário, levando 
geladeiras, maiôs e toalhas de banho.  

Em Budapeste as instalações, no verão passado,  encontravam-se em 1,5 
quilômetro às margens do rio Danúbio e a de Praga no rio Vlatva. Em Bruxelas,  com o 
Bruxelles Les Bains, a prefeitura aproveitou a idéia para modificar a imagem negativa de 
um dos bairros que era considerado dos mais perigosos. Ao longo do rio Spree em 
Berlim, o governo municipal permitiu que os proprietários dos bares  criassem suas 
próprias praias com areia, espreguiçadeiras e redes. Em Milão, não há vista para rio 
algum, mas o cenário da Milano Beach Rumble é favorecido com o Parque Sempione e 
em frente ao monumental Arco da Paz.  

 

OS PARAÍSOS ARTIFICIAIS DOS PAÍSES DESENVOLVIDOS 

Na Alemanha,  céu cinzento e temperaturas negativas entre março e dezembro é o 
cenário estação do inverno. No entanto, os alemães através de um simulacro chamado 
Resort Ilhas Tropicais têm condições de passar este mesmo inverno, numa praia de areia 
branca, ouvindo o barulho de ondas, com um calor de 26º e, sem chuvas. Estas 
condições podem ser vivenciadas a sessenta quilômetros da capital Berlim, no seu 
primeiro complexo praieiro artificial. O que antes era uma fábrica de aviões desativada, 
hoje está se enquadrando na nova tendência dos parques temáticos que é o de 
reproduzir em ambientes fechados um pedaço de natureza.  

Esses empreendimentos ocorrem em grande número na Europa, Estados Unidos e 
Japão e, surgiram pelo fato de que os moradores das grandes cidades têm pouco tempo 
para as atividades de lazer na natureza. Já que a praia tropical fica há mais de dez horas 
de distância  percorridas de avião, por que não construir uma no próprio país? 
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O que americanos, japoneses e europeus consideram vantajosos é o fato destes 
empreendimentos  serem construídos com teto retrátil , o que facilita a diversão não 
tendo como incômodo um clima de baixas temperaturas. Outra vantagem é o fato de se 
poder praticar várias modalidades de esporte relacionadas a natureza no mesmo lugar. 
Exemplo disso na Espanha é o maior centro de esqui indoor europeu, onde pode-se 
esquiar na neve, correr de kart, jogar boliche e ir ao cinema, no mesmo dia e  no mesmo 
complexo de lazer, que possui além destes, outros atrativos como neve artificial.  

Quanto aos “paraísos artificiais” americanos, temos a Disney, em Orlando, onde 
é possível despencar em estruturas de plástico, que simulam corredeiras e, surfar em 
ondas artificiais ou ainda mergulhar em aquários gigantescos com corais artificiais e 
peixes ornamentais. No Japão, a principal atração deste gênero que fica a poucos 
quilômetros de Tóquio, chama-se Ocean Dome, considerado o maior parque com ondas 
artificiais do mundo.  

Até o Brasil merece imitação nestes parques temáticos estrangeiros. Em um dos 
resorts da Alemanha, há vários ambientes tropicais interligados que reproduzem 
paisagens e as típicas diversões das praias brasileiras como a caipirinha e o samba. 
Espalhados por esta “paisagem tropical” foram instalados  alto-falantes com gravações 
de canto de pássaros e gritos de macacos, além de uma piscina com ondas artificiais. A 
areia é uma camada de um metro de espessura de mármores triturado, que tem a 
vantagem de não grudar na pele.    

 

EXEMPLOS DE ESPAÇOS ICÔNICOS 

A imagem do não-lugar não está necessariamente condicionada a cidades. 
BARBOSA (2001: 65) cita como exemplo o Museu de Otsuka , em Tóquio, no Japão, 
que dispõe de 1.074 obras criadas desde Da Vinci até Goya. Essas obras do museu 
foram reproduzidas dentro de uma tecnologia em cerâmica.Todas são falsas. BARBOSA 
considera este lugar como “uma simulação encantada”. São obras de grandes pintores 
localizadas em vários países, mas no Otsuka, o visitante pode desfruta-las num único 
lugar, mesmo sabendo que não são legítimas. Este é um exemplo de local que tem como 
objetivo a exposição do domínio da tecnologia da reprodução de quadros famosos com 
alta fidelidade  provando que o turista é um grande consumidor de imagens. As Fotos 3 e 
4 mostram algumas salas do Museu Otsuka. 
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Fotos 3 e 4: Salas do Museu Otsuka, Tóquio, Japão 

 

CASO BRASILEIRO 

Os espaços icônicos não são desfrutados apenas por moradores de outros países. 
No Brasil, o modelo de entretenimento de levar a “praia” para locais quilômetros de 
distância do mar, está sendo realizado no Estado de São Paulo. Em janeiro de 2005 
cidades como Catanduva e Piracicaba, foram escolhidas, entre outras, para receber a 
“praia itinerante”. A cdiade de Catanduva fica aproximadamente 450 kilômetros do 
litoral sul paulista e Piracicaba a 350 quilômetros de distância das praias de Santos e 
Guarujá. 

Este evento é realizado por uma grande empresa brasileira de cervejas e o 
principal atrativo são areia, piscina, campeonatos e atividades típicas do litoral, além de 
shows musicais de grandes bandas brasileiras direcionadas ao público jovem.  

Como no turismo tudo se copia, até um país tropical como o nosso aderiu as 
“inovações” de atrativos de outros países.  
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