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Resumo
O presente artigo, tem por objetivo demonstrar como o olhar do urbanista sob o espaço
turístico pode desvelar outras imagens do lugar que vão muito além do marketing ou do
deslumbramento. Ou seja, a atividade turística pode ser agregadora de valor para o lugar, ao
tempo em que, dependendo dos desideratos dos agentes envolvidos em sua promoção,
também pode ser um fator de segregação sócio espacial.
Palavras-chave: políticas urbanas, turismo litorâneo, marketing turístico, inclusão sócio
espacial, segregação sócio espacial.

Tourism and urban policies in Brazil and Italy
Abstract
The purpose of this article is to demonstrate how the urbanist 's gaze under a tourist space can
reveal other images of the place that go far beyond marketing or glamor. That is, tourism activity
can be an aggregator of value to the place, to the time when, depending on the desires of the
agents involved in its promotion, it can also be a factor of socio spatial segregation.
Keywords: urban policies, coastal tourism, tourism marketing, socio spatial inclusion, socio
spatial segregation.

Introdução
O presente artigo, tem como objetivo demonstrar como a atividade do turismo e toda a
estrutura de promoção do lugar turístico tem a capacidade de ao mesmo tempo
supervalorizar determinados locais e subvalorizar outros. Neste sentido, o trabalho
apresenta realidades de cidades litorâneas onde o papel dos agentes promotores do
turismo tem sido preponderante para a promoção do lugar como “paraíso do turismo”.
Como parâmetro para análises, escolhemos dois lugares turísticos - em países
distintos - que se assemelham pelo forte apelo que é dado a paisagem litorânea como
o principal atrativo e, que ao mesmo tempo são singulares no que se refere aos
investimentos/ações no território para a dinamização de tal atividade, resultando
consequentemente em inclusão ou segregação sócio espacial.
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As localidades escolhidas para análise foram: a orla atlântica de Maceió-Alagoas
(entre as praias da Ponta Verde e a praia da Avenida), este trecho no Brasil e, a orla
mediterrânea de Alghero (Sardenha) na Itália. A escolha desses lugares ocorreu entre
outras razões, por serem espaços litorâneos onde a atividade predominante é o
turismo, onde as políticas urbanas para a divulgação/dinamização dos mesmos,
apresentam resultados sócio espaciais muito distintos e, também, pela relação de
conhecimento/vivência dos autores nas referidas localidades, que, na condição de
urbanistas, lançam um outro olhar sob tais paisagens, que ultrapassam a visão de
encantamento com o lugar, típico do turista. Conforme assinala (ALMEIDA, 2006, p.
111):
Para o turista, a alteridade ocupa um lugar central nas práticas turísticas,
e a procura de lugares para seu lazer, entretenimento e prazer feita para
corresponder a todas as expectativas. Um lugar turístico adquire
significado para o turista porque ele é outro, porque ele rompe com as
qualidades de seu lugar de vida e, sobretudo, porque ele será aquele
espaço que lhe acena como possibilidades de corresponder suas
expectativas. O que o turista busca é uma alteridade.

Se a busca do turista é pelo lazer, prazer e entretenimento, em nada lhes interessará
olhar para as mazelas ou desigualdades existentes no lugar de visitação, o que o
mesmo busca é o encantamento/deslumbramento presentes nas paisagens dos
lugares visitados e, vendidos como produtos turísticos. Conforme assinala a referida
autora, o turismo além de ser feito de rito é também um imaginário do espaço (Idem,
2006).
O estado de Alagoas, tem se configurado como um dos principais roteiros turísticos do
Nordeste brasileiro nas últimas décadas, principalmente quando se trata de “turismo
de sol e praia”, que de acordo com o Ministério do Turismo, “constitui-se das
atividades turísticas relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso em praias,
em função da presença conjunta de água, sol e calor” (BRASIL, 2008, p. 16).
Um dos principais atrativos do turismo em Alagoas, é a belíssima paisagem
apresentada pelas águas do mar. Isso ocorre porque nesta porção territorial, as águas
oceânicas e lagunares – durante o verão - devido à alta luminosidade, a pouca
incidência de nuvens, aliado a outros fatores como a presença de corais e algas,
apresentam uma tonalidade que varia entre o azul e o verde, promovendo um belo
espetáculo visual. Tal fenômeno, logicamente, é amplamente aproveitado como
atrativo e diferencial para a realização do turismo no estado3 (Figura 1).
Todo esse espetáculo da natureza e, principalmente a atuação dos agentes
promotores do turismo, levou a nós, urbanistas, as seguintes indagações: As belezas
naturais (com destaque para o mar) são as únicas belezas paisagísticas que podem
ou devem ser valorizadas pelo turismo? E, se esse é um elemento fundamental para o
desenvolvimento de tal atividade, por que a segregação sócio espacial é tal aviltante
em Alagoas? Ou seja, no caso de Maceió, porque uma extensa faixa da orla (praia da
Avenida) não recebe qualquer tipo de investimento para “melhorar sua paisagem”? E,
porque o patrimônio histórico/arquitetônico não entra na pauta do turismo?
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Certamente não conseguiremos respostas finalísticas para tais indagações, porém,
nosso intento é trazer ao debate questões relevantes quando se pensa o turismo sob o
prisma do urbanismo. “Por isso, a relação entre o território, a segregação e as
desigualdades precisa ser melhor discutida, compreendida e ressaltada, tendo em
vista a garantia do direito à cidade”. (CARVALHO, 2016, p. 03).

Figura 1. Mapa turístico de Alagoas
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo – AL

Enquanto que em muitas cidades brasileiras, como Maceió, a guetização dos cidadãos
(geralmente os mais pobres e desfavorecidos) é uma realidade latente, na Itália, a
exemplo de Alghero, não se verifica tal processo de segregação socioespacial. Nesta
perspectiva, os dois estudos de caso proposto - as áreas urbanas das faixas costeiras
de Maceió (Brasil) e Alghero (Itália) - demonstram realidades distintas quanto as
políticas urbanas de valorização do lugar e inclusão/exclusão socioespacial. “O turista
não tem a ver com os problemas das localidades que visita. Mas a atividade turística no que se refere a responsabilidade do poder público - não deve constituir mais um
fator de segregação socioespacial e de acentuamento das disparidades sociais”.
(CRUZ, 2002, p. 216).
Nos últimos anos Alghero teve que lidar com a chegada de migrantes provenientes de
regiões da África, da Síria e dos países do Mediterrâneo (milhares desembarcaram na
costa italiana), tendo que buscar soluções voltadas para a hospitalidade inclusiva. Tal
fato a fez se destacar na Itália, por estar na vanguarda das cidades que
implementaram, ou estão implementando políticas e práticas recomendadas (Melhores
Práticas) para promover a integração e aumentar a consciência multi-étnica e
multicultural, especialmente entre os jovens.

Na Sardenha, práticas de integração, como o projeto de "acolhimento difundido" – que
pretende acolher e integrar os migrantes dentro de bairros da cidade e não em uma
área urbana isolada – juntamente com as políticas para o turismo sustentável como o
projeto do “hotel difundido” – que prevê a recuperação dos centros das cidades
pequenas abandonadas, cujas casas têm quartos difundidos de um hotel/cidade – já
está definido como um importante modelo nacional.
Os migrantes são muitas vezes relegados para posições mais baixas,
mas, se constituem como fontes de conhecimento e oportunidades
para aprender novas ideias. Anos atrás muitos italianos fugiram da
miséria da guerra e migraram para terras na América do Sul e
Austrália. Para aqueles que costumam visitar esses lugares, sabem
que as contribuições que os imigrantes italianos deram à riqueza de
terras distantes: na gastronomia, através da construção e artesanato,
e do trabalho duro nas minas são visíveis. Por esta razão, em um
setor vasto como o turismo, responsável, por se alimentar de
interconexões, é essencial aumentar a presença dinâmica dos
migrantes". (PUNG, 2016, n. p., tradução nossa).

Recentemente (maio 2017), o Departamento de Arquitetura, Desenho e Urbanismo de
Alghero (Universidade de Sassari) realizou um workshop internacional em uma
centralidade urbana da cidade. O Laboratório passou por ações de regeneração
urbana de espaços públicos e espaços comuns com as pessoas e instituições,
envolvendo moradores e migrantes. O Laboratório, faz parte do projeto "Cidadania
Ativa" da Administração da Municipalidade de Alghero.

Da Ponta Verde ao Francês: paisagem, patrimônio, história e
(in)visibilidade
No litoral alagoano, o trecho da orla oceânica entre as praias da Ponta Verde (Maceió)
e a do Francês4 (Marechal Deodoro) é um dos mais famosos e visitados pelos turistas
que chegam ao estado, e ao mesmo tempo, é sem sombra de dúvidas para nós, um
dos lugares onde o processo de segregação/degradação socioambiental e do
patrimônio histórico/arquitetônico é mais evidente. No referido trecho estão as maiores
concentrações hoteleiras, gastronômica, de lazer e entretenimento, com destaque
para as praias da Ponta Verde, Pajuçara e Francês e, o polo gastronômico da
Massagueira. Mas, é também neste trecho que se encontra o centro antigo de Maceió,
o porto do Jaraguá, a Vila dos Pescadores, a indústria da Braskem, o emissário
submarino, a foz do riacho Salgadinho e a praia da Avenida, que se configuram como
espaços segregados pelo e para o turismo. Conforme assinala Muricy (2001, p.191):
A cidade acaba condicionada, presa a uma ou duas imagens que
passam a valer pelo todo, mas por detrás desses “pontos luminosos”
coexistem diversas cidades “invisíveis”, que narram outras histórias e
são povoadas por “outros espíritos”. Não são mundos separados,
mas interconectados, que, em alguns momentos, se interpenetram, e
em outros, se mantêm como realidades estanques. “Cidades-vodu”,
na concepção de Harvey (1996), onde a fonte luminosa encobre
realidades obscuras.
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É justamente esse obscurantismo dos lugares “não turísticos” de Maceió que
buscaremos desvelar. Para uma melhor análise e compreensão, dividiremos tal trecho
em duas faixas: a primeira entre as praias da Ponta Verde e Pajuçara (espaço
luminoso); a segunda, praia da Avenida, ou seja, do porto do Jaraguá até o Pontal da
Barra (espaço opaco) (Figura 2).

Figura 2. Orla de Maceió: trecho entre a praia da Ponta Verde e o Pontal da Barra
Fonte: Google Maps, 2017

Ponta Verde e Pajuçara: lazer, entretenimento e consumo da paisagem
Com a maior concentração hoteleira de Alagoas, o trecho da orla marítima de Maceió
compreendido entre as praias de Ponta Verde e Pajuçara se destaca também por
oferecer uma gama significativa de serviços direta e indiretamente vinculados à
atividade turística tais como: bares, restaurantes, barracas de lanches e comidas
regionais, caixas eletrônicos, operadoras de câmbio, agências de turismo, centros de
artesanato entre outros.
Os maiores shoppings centers da cidade, encontram-se também instalados nos
arredores dessas praias e, oferecem “gratuitamente” aos turistas o serviço de free
bus5, no qual, os ônibus possuem paradas estratégicas em hotéis, onde o visitante
embarca e é levado diretamente ao shopping e depois faz o percurso inverso. Como
bem destaca Muricy (op. cit., p. 191):
As experiências dos turistas pela cidade, em geral, se resumem aos
locais pré-determinados pois estes se deixam conduzir pelas teias
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visíveis ou invisíveis da indústria turística e acabam aprisionados
pelas mesmas. Os turistas não se permitem perder-se pela cidade
como se “perdem numa floresta”. Não se propõem a desvendá-la
como a um enigma. Não se verifica mais o flanar livremente pelas
ruas e becos à deriva [...].

Os objetos técnicos dispostos neste espaço (SANTOS, 1996), não são a razão primaz
que levam os turistas para aí se deslocarem, mas, também não são coadjuvantes. Na
realidade, esses, em conjunto com a paisagem litorânea e a possibilidade de usufrui-la
diretamente, seja banhando-se nas piscinas naturais de cor “azul-esverdeada”, ou
mesmo nos passeios de jangada para o mergulho nos bancos de corais, fazem desse
lugar um grande atrativo turístico. Concordamos com Lefebvre (2001), quando o
mesmo destaca que:
Muito estranhamente, o direito à natureza [...] entrou para a prática
social há alguns anos em favor dos lazeres. [...] estranho percurso,
dizemos: a natureza entra para o valor de troca e para mercadoria; é
comprada e vendida. Os lazeres comercializados, industrializados,
organizados institucionalmente, destroem essa “naturalidade”. (op.
cit., p. 116).

Tal afirmativa do autor é muito perceptível em alguns locais da orla de Maceió, onde
os turistas são abordados e assediados pelos vendedores de “passeios turísticos”,
para que possam usufruir da exuberante natureza do lugar.
Mas, esse trecho da orla não se limita apenas a atividade hoteleira e turística. É
também uma das áreas de maior valorização imobiliária da cidade, com um número
significativo de residências (casas e apartamentos) de médio e alto padrão,
principalmente na Ponta Verde. De acordo com Costa (2012, p. 159), “o litoral é mais
que espaço para se erguerem simulacros de paraísos. É lugar onde sujeitos se
reproduzem socialmente, reconstroem sua história (e sua geo-grafia); onde a vida se
processa”.

Praia da Avenida: a obsolescência do lugar
O trecho da orla marítima de Maceió entre o porto do Jaraguá e o Pontal da Barra é
mais conhecido como praia da Avenida. Este, sob o ponto de vista da atividade
turística constitui-se como grande incógnita, ou numa perspectiva mais ampla um
“espaço amnésico” (CARLOS, 2007a).
Composto pelos bairros: Jaraguá, Centro, Prado, Trapiche da Barra e Pontal da Barra,
o referido trecho se constitui em escala regional/global, como importante elo das
relações de horizontalidade/verticalidade estabelecidas entre a cidade de Maceió, o
estado de Alagoas, o Brasil e o mundo. Mas, ao mesmo tempo numa escala local,
configura-se como principal divisor – numa perspectiva do turismo - entre os espaços
luminosos (litoral norte e sul) e os espaços opacos (Jaraguá, Centro, Av. Assis
Chateaubriand).
Jaraguá6 tem uma relevante importância na morfologia urbana de Maceió, pois se
configurou como uma porta de entrada e saída de pessoas, informações e bens que
contribuíram significativamente para a transformação do espaço e seu entorno.
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Durante aproximadamente um século (1850-1940), Jaraguá viveu seu período áureo e
virou foco das atenções motivando a construção de várias edificações e oferecendo
novos serviços urbanos à cidade de Maceió: 1850 – Instalação da ponte de embarque
do Trapiche Faustino; 1913 - Início do transporte coletivo (bondes da CATU –
Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos); 1916 – inauguração da sede da
Associação Comercial de Maceió (na rua Alfândega, atual rua Sá e Albuquerque);
1918 - Consulado Provincial (depois Recebedoria, atual MISA); 1928 - Palácio do
Comércio; 1940 - Porto do Jaraguá ou de Maceió (Inaugurado pelo Presidente Getúlio
Vargas)7.
O bairro do Jaraguá representa o centro antigo de Maceió e possui um rico patrimônio
arquitetônico com edificações que remontam as origens da cidade e seu período
áureo. É na rua Sá e Albuquerque que se encontra a maior concentração de
edificações antigas da cidade. Infelizmente, algumas das edificações - as que não
estão ocupadas com uso comercial ou público - encontram-se em ruínas,
transformando o lugar em “espaço amnésico” (CARLOS, op. cit.) e completamente
dissociado das políticas públicas urbanas e das áreas de visitação turísticas de
Maceió.
O turismo cria uma idéia de reconhecimento do lugar, mas não o seu
conhecimento, reconhecem-se imagens antes veiculadas, mas não
se estabelece uma relação com o lugar, não se descobre seu
significado, pois os passos são guiados por rotas, ruas
preestabelecidas por roteiros de compras, gastronômicos, históricos,
virando um ponto de passagem (os passos dos turistas são sempre
apressados, aí não se fica, só se deixa passar). Fragmentam-se os
lugares, exclui-se o feio, afasta-se o turista do pobre, do usual.
(CARLOS, 2007b, p.69).

Devido principalmente a valorização das praias de Pajuçara e Ponta Verde como área
de ocupação imobiliária de classes sociais com maior poder aquisitivo, corroborada
pela instalação de equipamento turísticos (hotéis, restaurantes, bares, centros de
artesanato, etc.) ao longo das mesmas, aliada a expansão do turismo em direção ao
litoral sul (praias do Francês, Gunga e Peba), além da poluição crescente da praia da
Avenida – provocada entre outros fatores pela degradação do riacho Salgadinho e
instalação da Braskem – contribuíram para transformar este trecho da orla de Maceió
em um espaço invisível tanto para o poder público (que há muito não
apresenta/executa projetos de revitalização para o lugar) e para o capital (que cria
estratégias para que o turista “não veja o lugar”). Conforme assinala Carlos (2007a, p.
37):
A cidade produzida liga-se a forma de propriedade que reproduz a
hierarquia espacial enquanto conseqüência da hierarquia social
passível de ser percebida na paisagem urbana através da
segregação espacial cuja dinâmica conduz, de um lado a
redistribuição do uso das áreas já ocupadas levando a um
deslocamento de atividades e dos habitantes e, de outro, a
incorporação de novas áreas que criam novas formas de valorização
do espaço urbano.
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Ao longo das últimas décadas, ocorreram descontinuidades e/ou mudanças nos usos
dos imóveis instalados no centro antigo de Maceió (Jaraguá), levando a que muitos
desses imóveis – conforme assinalado anteriormente – devido ao desuso ou
especulação transformassem em verdadeiras ruinas.
As políticas públicas urbanas desenhadas com o objetivo de
reabilitar, qualificar ou reestruturar as áreas urbanas centrais e
cidades históricas devem enfrentar algumas questões consideradas
estruturantes para a superação de cenários de degradação e
subutilização. (BRASIL, 2011, p. 10).

Entendemos, portanto, que a identificação dos agentes produtores do espaço
(CORRÊA, 1989) no Jaraguá é um passo importante no processo de requalificação do
lugar, principalmente que, ao se identificar os proprietários de imóveis fechados e/ou
subutilizados pode-se aplicar algumas das diretrizes previstas no Estatuto da Cidade,
evitando a especulação imobiliária e desta feita, promover a função social da cidade e
da propriedade.
Conjuntos de imóveis vazios e abandonados que não cumprem sua
função social, constituem um estoque especulativo que está retido,
aguardando valorização futura, ou o espólio [...], poderiam ser objeto
de políticas públicas voltadas ao atendimento da população que mora
precariamente em cortiços e favelas nas áreas centrais. (BRASIL, op.
cit., p. 11).

Portanto, alguns dos usos possíveis para o Jaraguá seria a destinação de “imóveis
inativos” para fins de moradia e outros para implantação de espaços de convivência
cultural ou de lazer, fato que promoveria uma maior dinâmica para o lugar e lhes daria
maior visibilidade tanto no cenário interno como externo. Ou seja, ajudaria a
apresentar uma melhor imagem do lugar tanto para a população autóctone, quanto
para os diversos visitantes que circulam anualmente pela cidade de Maceió.
Mas, para que isso ocorra se faz necessário o enfrentamento de sérias questões de
ordem sócio espacial e ambiental, latentes, principalmente na orla da Avenida. O
processo de degradação ambiental do riacho Salgadinho é um desses desafios. A
cidade de Maceió desde a sua fundação, manteve vínculo direto com as águas
(marítimas, lagunares e fluviais) e o riacho Maceió que em sua foz recebe o nome de
Salgadinho é um dos principais símbolos da cidade.
De acordo com Barros et al (2014), desde a transferência da capital do estado de
Alagoas para Maceió (1839)8 a cidade passou por significativas alterações urbanas.
Conforme Barros et al (op. cit.), apontam em seus estudos, o riacho Maceió sofreu
diversas intervenções sendo as mais significativas, a mudança de seu curso e o
redirecionamento e aterro da sua foz. Aliado a todas essas ações, ao longo dos
tempos, conforme a cidade ia se expandido, o processo de ocupação das margens do
referido riacho ganhava corpo e, devido à ausência de políticas urbanas
socioambientais, transformou o bucólico riacho9 em um esgoto a céu aberto que
desemboca na praia da Avenida – sem qualquer tratamento - todos os detritos/dejetos
carreados ao longo do seu curso (Figura 3).
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O riacho Salgadinho se destacava tanto na paisagem urbana de Maceió, que figurava como cartão postal da cidade.
Ver: Campello, 2009.

Figura 3. Dejetos lançados na praia da Avenida pelas águas do riacho Salgadinho
Fonte: http://ecologiauniversitaria-al.blogspot.com.br/2014/04/riacho-salgadinho-um-rio-delagrimas.html

Outra séria questão de caráter sócio espacial presente na praia da Avenida, refere-se
à situação da Vila do Pescadores. Durante muitos anos, um número significativo de
famílias de baixa renda – composta principalmente por pescadores - ocuparam uma
pequena faixa da orla de Maceió próximo ao porto do Jaraguá, em uma comunidade
denominada de Vila de Pescadores de Jaraguá ou “Favela de Jaraguá” (Figura 4).
Após muitos anos de disputa judicial e pressão da Prefeitura, em 2012 parte da
comunidade foi retirada do lugar, sendo alguns transferidos para o Conjunto
Habitacional Vila dos Pescadores, construído pela Prefeitura na mesma avenida, nas
proximidades da indústria Braskem. “Este Nordeste turístico, repleto de diferenças e
contradições, esconde, por outro lado, um Nordeste que o turismo e o turista não
vêem, um território onde pobreza e concentração de renda são elementos importantes
do processo de construção do lugar”. (CRUZ, op. cit., p. 210).
Estudo realizado por Albuquerque, Peixoto e Albuquerque (2012), demonstrou que
apesar de toda a resistência dos moradores, que contaram com apoio de
organizações sociais e até do Ministério Público, para que não ocorresse o processo
de desapropriação e transferência para outra localidade, o “poder público produziu a
crescente “favelização” da área, o que passou a ser usado como justificativa para a
remoção de grande parte dos moradores, em uma ação apoiada no uso de violência
simbólica contra aqueles que preferiram permanecer no local”. (Idem, 2012, n.p.).
Inicialmente, a prefeitura de Maceió apresentou proposta de construção de uma
marina no local onde se encontrava a “Favela de Jaraguá”, num visível processo de

gentrificação. Porém, após pressão popular e posicionamento contrário do Ministério
Público, houve recou e, nova proposta de uso para o lugar foi apresentada. No
entanto, passados cinco anos, até o presente nada foi construído, ratificando a fala do
gestor municipal durante a desapropriação: “Não queremos tirar ninguém de suas
casas, apenas melhorar o visual da cidade”. (ibidem, n. p. grifo do autor).

Figura 4. Antiga Vila dos Pescadores ou Favela de Jaraguá
Fonte: http://www.jfal.jus.br/noticias/3637

Entre o Conjunto Habitacional Vila dos Pescadores, que tem como vizinho a indústria
Braskem e o Pontal da Barra ou “Bairro das Rendeiras”, o que se verifica é um
significativo vazio urbano, voltado para a faixa litorânea e que apresenta algumas
(poucas) edificações públicas do setor de segurança (Escola de Oficiais, Batalhão do
Bope e Corpo de Bombeiros).
O pontal da Barra é um bairro antigo de Maceió, que tem como paisagem frontal a
praia da Avenida e seu reverso a lagoa do Mundaú. O lugar é conhecido por dispor de
restaurantes de comidas típicas locais/regionais, oferecer passeios de barcos e
lanchas que dali partem para as “nove ilhas” e, também por caracterizar-se como um
“núcleo de artesanato”, onde parte significativa das residências, tiveram as fachadas
transformadas em pequenos espaços de fabricação e venda de artesanato, com foco
para os objetos produzidos em Bordado Filé Alagoano10. Apesar do lugar ser bastante
visitado por turistas e fazer parte muitas vezes de suas memórias, não se vislumbra no
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“O filé alagoano é uma técnica de bordado de origem europeia difundida de geração a geração na região do
complexo lagunar Mundaú e Manguaba do estado de Alagoas”. Fonte: Instituto do Bordado Filé Alagoas (2017).
Disponível em: < http://www.inbordal.org.br/pt-br/bordado-file-ou-renda-file>.

mesmo, políticas urbanas que pudessem inserir de maneira mais qualificada a
população local na atividade turística e até mesmo atender as necessidades desses.

A “Riviera del Corallo”: paisagem cultural, patrimônio histórico
e ambiental
A "Riviera del Corallo" (Riviera do Coral) é a costa de Alghero, que é assim chamada
por causa das muitas formações de corais vermelhos presentes em suas águas e que
se usa para criar jóias magníficas. Está localizada na parte noroeste da Sardenha e
inclui a maioria dos 90 quilômetros da linda costa. Nela se encontra diferentes tipos de
terrenos, começando ao sul da praia de Poglina, também chamada de La Speranza,
ao maravilhoso penhasco ao norte do Parque Regional de Porto Conte, passando pelo
Lido de Alghero e a Pineta de Maria Pia com o seu espaço branco, arenoso, que vai
para o norte até Fertilia. As enseadas de acesso difícil alternam-se com outras praias
famosas como Le Bombarde e Lazzaretto, e depois vão para a Baía de Porto Conte,
onde novamente a paisagem é dominada por praias de areia branca até Pineta de
Mugoni e Porto Ferro. Quando se sai da Baía, pode-se ver o “gigante adormecido”,
que é nada além do belo penhasco de Capo Caccia (sob a forma de um gigante
deitado no mar). As cores das águas do mar da “Riviera del Corallo” alternam entre o
azul e o verde esmeralda, com belos quadros de fundo que muitas vezes dão vistas
deslumbrantes e cavernas bonitas, como a famosa Grotta di Nettuno (Caverna de
Netuno), próximo a Capo Caccia (Figura 5).
As belas praias da “Riviera del Corallo” e a natureza circundante atraem um fluxo
turístico crescente, num sentimento de forte apreciação por lugares e paisagens. Além
disso, a proximidade do aeroporto de Fertilia permitiu a este lugar, rápido
desenvolvimento ao longo das décadas, tornando Alghero um dos resorts mais
populares da Sardenha, a grande ilha e região italiana, famosa no mundo como "o
Paradiso do Mediterraneo11”.
Porém, este território ainda não sofreu o impacto do turismo de massa, devastador em
outras regiões e cidades italianas (ver Veneza e o advento de grandes navios dos
cruzeiros na Laguna), de fato, acolhe um turismo internacional de tipo cultural e um
turismo de férias italiano local. Embora alguns anos atrás, o mar e a cidade de Alghero
era visto também, como lugar de parada dos navios de cruzeiros. Assim, um grande
navio ancorava por uma noite (geralmente em agosto) e, desembarcava turistas por
apenas um dia, sendo que estes não tinham a oportunidade de conhecer e apreciar as
características culturais da cidade e suas costas.
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Ver: http://www.traccedisardegna.it/page/riviera-del-corallo

Figura 5. Alghero e seu território
Fonte: http://www.diee.unica.it/vss06/aboutalghero.htm

De acordo com Muricy (op. cit., p. 184):
Há cidades que apresentam maior resistência a esse processo de
promoção e venda. Apesar da criação de imagens e rótulos, não se
deixam aprisionar por inteiro, ressignificam seus conteúdos e
projetam outras imagens, respaldadas em tramas e enredos do dia-adia de seus personagens, que se misturam àquelas produzidas pelos
profissionais do marketing.

O território de Alghero caracteriza-se por uma multiplicidade de localidades históricas
e culturais, artesanatos e "saber fazer", bem como belezas ambientais e patrimônio
arqueológico (o "Nuraghe", arquitetura antiga típica da Sardenha), que o torna único
no mundo. Sua "paisagem cultural" é uma coisa só, com sua pré-existência histórica
material e imaterial, o seu patrimônio tangível e intangível, estando unido em um e
único "caráter cultural".
Uma característica comum da principal legislação europeia desde o
início dos anos 1900 é a mistura entre elemento cultural e elemento
natural; a unidade da arte, história e paisagem é considerada
essencial, um conceito que é o fundamento do nascimento das
primeiras leis que protegem o patrimônio cultural ambiental e
paisagístico.(PICA e SODANO, 2014, p. 4, tradução nossa).

O território costeiro da região da Sardenha está atualmente protegido pelo Piano
Paesaggistico Regionale (Plano Regional de Paisagem) de 2006, o primeiro na Itália,
após o Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano (Código de Patrimônio Cultural
e a paisagem italiana) (DL n ° 42/2004 e DL n ° 63/2008) e a Convenzione Europea

del Paesaggio12 (Convenção Europeia da Paisagem) - do ano 2000, mas ratificado
pela Itália conforme Lei nº 14/2006 - que define o conceito de "paisagem cultural". O
primeiro afirmando que "o patrimônio cultural é composto de bens culturais e bens da
paisagem" e, o último descreve a paisagem como "uma certa parte do território, tal
como é percebida pelas populações cujo caráter deriva da ação natural e/ou humanos
e suas inter-relações".

O centro histórico e os bastiões sobre o mar, caminhadas e
“ramblas”: atrações histórico-culturais e lugares de acolhida
Alghero, tem uma história muito antiga - com pré-existência pré-nuragic (Necrópolis de
Anghelu Ruju de 3200 aC), presente na Sardenha de 6000 a 3000 aC, foi habitado
desde o século XV. aC da população de Nuraghi (o Nuraghe de Palmavera remonta
ao século XV-XIV aC) da Idade do Bronze (Sardenha de 1800 a 200 aC), tem período
romano permanente e na cidade tem evidência medieval de IX-X sec. D.C. - ela foi
construída como uma fortaleza pela família Doria de Génova em 1102 e dominada
alternadamente em 1284 a partir de Gênova. Pisa e Génova ainda foram ocupadas
pelos aragoneses em 1353 (os catalães da área da Espanha de Zaragoza e
Barcelona) e colonizada demograficamente. Os catalães deixaram a língua, ainda
hoje, o orgulho da população. Em 1501 Alghero foi elevada a categoria de cidade. Em
1708, a Sardenha passou sob o domínio da Áustria (por pouco tempo de volta aos
catalães) e em 1720 foi cedida para a família real de Savoia, é esta data que encerra
definitivamente o período catalão (Vittorio Emanuele II da Itália será o último Rei da
Sardenha, de 1849 a 1861, até a proclamação do Reino da Itália de que ainda hoje é
referido como "Pai da pátria").
O centro histórico da cidade conta sua longa história de guerras, ocupações,
colonização, pragas, malária e recuperação, destruição e reconstrução (lembre-se do
bombardeio de 19 de maio de 1943 por Aliados americanos durante a Segunda
Guerra Mundial), suas ruas têm o nome duplo (catalão e italiano) e a sua população
preserva a tradição das produções locais (alimentos e artesanato) combinada com o
uso da linguagem catalã (Figura 6).
Sua forma histórica permite uma caminhada contínua em um litoral que varia de
grandes e altas falésias ao sul e ao norte, passando entre praias, pequenas falésias,
casas históricas, muralhas, centro histórico, porto antigo, “Ramblas” modernas,
marina, porto pesqueiro, mercado de peixe e ainda praias de areia branca e dunas de
um cor como açúcar refinado. Também chamada a "Cidade do Vento", devido ao forte
vento de Maestrale que muitas vezes investe em sua costa. Alghero é uma cidade
aberta à cultura de povos vizinhos, povos do Mediterrâneo e do além mar.
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A Convenzione Europea del Paesaggio segue as leis italianas: n° 364/1909 “Per le antichità e le belle arti” e
n°688/1912 que tambem protege as «ville, parchi e giardini che abbiano interesse storico e artistico», n° 778/1922 que
protege a «bellezza panoramica o paesaggio», n°1497/1939 sobre a «Protezione delle bellezze naturali» que introduz
os Planos Regulatórios dos que introduz os Planos Regulatórios de Paisagem para as áreas sujeitas a restriçõespaíses
para as áreas sujeitas a restrições, n° 1150/1942 a lei fundamental que regulará o planejamento urbano com a
introdução de Planos Regulatórios, Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972 para a proteção dos Benis culturais,
n° 431/1985 “Galasso” que protege vastas partes do território italiano «montagne, coste di mari e laghi, ghiacciai, parchi
e foreste, vulcani», n°84/1990 que introduz o "Carta del Rischio" do patrimônio cultural italiano, D.L. n° 490/1999 “Testo
unico in materia di beni culturali e ambientali” que inclui leis para bens culturais e leis para bens da paisagem.

Figura 6. Alghero: centro histórico
Fonte: https://deckp.me/ships/661

Para responder à emergência da acolhida e integração dos povos migrantes que
desembarcaram na Itália por alguns anos, fugindo da guerra e fome, Alghero ofereceu
uma parte de sua costa. O Vel Marì, sede do "Segundo Centro de acolhimento" (onde
as pessoas são livres para entrar e sair, mas com a obrigação de retorno às 23 horas).
São fornecidas oficinas e cursos para cerca de setenta convidados, na estrutura que
está em frente à praia de Calich, entre a cidade de Alghero e a cidade vizinha de
Fertilia. Hoje está no centro do interesse nacional italiano e, foi apresentado ao
Senado da República Italiana como uma experiência virtuosa a partir da qual, deve
liderar os projetos futuros em outros locais italianos. Na verdade, esta experiência é
apenas um início. É possível visitar outras áreas da cidade de Alghero, onde são
acomodadas várias famílias de diferentes etnias (geralmente provenientes da África e
da Síria), lugares "difusos" nos vários bairros, a fim de permitir a integração com os
residentes atuais, especialmente através do envolvimento de escolas da cidade e a
Universidade.
O Departamento de Design Arquitetura e Urbanismo da UNISS, implementou há
alguns anos projetos de integração através de oficinas de criação artística e estudos,
realizados com o envolvimento de crianças italianas, adolescentes e jovens migrantes.

Praia de Maria Pia, local de valorização ambiental: dunas brancas e mar
de cristal azul entre duas cidades
Vel Marì, uma antiga "casa de férias" é uma colônia marinha de Fertilia, localizada
perto de uma das mais belas dunas de areia da Sardenha, cercada por um pinhal
denso onde se pode gastar tempo para passear. A presença de pequenos bares e
restaurantes torna a estadia mais atraente. As dunas são de areia leve e fina, sendo

acompanhadas por uma vegetação de ginepro (junípero espessa), giglio marittimo
(lírio-marinho) e santolina que deixam o ambiente com cheiro naturalmente agradável
(Figura 7).
O acesso às dunas e ao mar vem de uma estrada costeira que corre junto, mas, do
outro lado há um território caracterizado por áreas ocasionalmente construídas e
adjacentes que provavelmente podem ser construidas. Por esta razão, recentemente,
parte da comunidade acadêmica tem se mobilizado junto aos comitês dos residentes,
para propor a preservação de todas as dunas e do litoral do pinhal através de um
vínculo para o "parque urbano" conectado ao limite da lagoa de Calich, com um
projeto direcionado para a sua recuperação paisagística-ambiental (a lagoa também é
adequada para remo, observação de aves e trekking) para evitar a futura construção
de hotéis e outras instalações de alojamento turístico.

Figura 7. Alghero: ao fundo a praia de Maria Pia e a lagoa do Calich
Fonte: https://marinas.com/view/marina/mncrq7_Porto_di_Alghero_Alghero_Sardinia_Italy

Os “Projetos-piloto”, como o acolhimento de migrantes, tem intenções de integração
imediata em todas as partes possíveis da cidade e a proteção de áreas de grande
valor ambiental e da paisagem e, são acompanhados da vontade de renunciar às
demandas urgentes do turismo do “usar e jogar”, que desrespeitam a história do
território e as transformações sociais existentes. Aquele turismo que não quer ver ou
compartilhar a vida real da cidade, mas usa apenas belezas naturais de acordo com
um “desenho” proposto por empresários de turismo de massa "de um único dia", que
propõem "pinturas" absolutamente fora do contexto real.
O risco que corre, pouco claro e, portanto, insidioso, é que a
paisagem seja modelada sobre as necessidades e a "aparência" do
turista, conformando o território e os edifícios históricos com o que ele

espera e que acredita que pode ser vendido (como já é em muitas
partes da Europa) em vez da "verdade" das características
arquitetônicas e sedimentadas de nossas paisagens. (PICA e
SODANO, op. cit., p. 09, tradução nossa).

Conclusão
Debater acerca da atividade turística em uma perspectiva crítica não é tarefa fácil,
apesar que, em estudos recentes realizados por diversos autores, parece ser uma
tendência. Nosso intento neste artigo, não foi o de desmitificar/desprezar a importância
da atividade turística, muito menos criar um (des)encantamento nos turistas para com
os locais aqui analisados - aliás, jamais poderíamos ser pretenciosos para tal – mas,
suscitar ainda mais o debate sobre a relação entre o turismo e a produção do espaço.
Conforme assinala Costa (op. cit., p. 153), “o turismo como importante segmento da
economia, ao introduzir lugares nos moldes da competitividade mundial engendra
outras lógicas de produção do espaço, alterando-o em todas as suas dimensões (o
concebido, o percebido e o vivido)”.
Ao longo do presente artigo, procuramos demonstrar como a atuação de agentes
produtores do espaço, principalmente os ligados as atividades turísticas, podem
imprimir, significativas mudanças na paisagem, as quais em certos casos, tendem a
corroborar ainda mais para os processos de segregação sócio espaciais.
Concordamos com Costa (2012), quando o mesmo destaca que:
A ação do Estado, por meio das políticas públicas de turismo, tem
participado efetivamente no processo de indução da lógica de
consumo do espaço litorâneo. Seu papel de agente produtor do
espaço, nesse ínterim, associa-se à ação do mercado, contribuindo
com incorporadores e agentes imobiliários, por exemplo, seja na
normatização do parcelamento do espaço para venda, seja na
arquitetura de um espaço dotado de condições “ótimas” para o
funcionamento da atividade turística, muitas vezes incluindo-se aí
processos de gentrificação. (Ibidem, p. 158).

Portanto, o que propusemos foi demonstrar como o olhar do urbanista sob o espaço
turístico pode desvelar outras imagens do lugar que vão muito além do marketing ou
do deslumbramento. Ou seja, a atividade turística pode ser agregadora de valor para o
lugar, ao tempo em que, dependendo dos desideratos dos agentes envolvidos em sua
promoção, também pode ser um fator tanto de inclusão, como de segregação sócio
espacial.

Referências
ALBUQUERQUE, A. A.; PEIXOTO, G. V.; ALBUQUERQUE, A. M. G. Uma
demonstração do vigor da cidade: a resistência dos pescadores do Jaraguá, MaceióAL. In: III Seminário Internacional UrbiCentros, 3., Salvador, 22 a 24 out. 2012. Anais
do III Seminário Internacional UrbiCentros. Salvador: UFBA, 2012. n.p. Disponível
em: <http://www.ppgau.ufba.br/urbicentros/2012/>. Acesso em: 27 jul. 2017.
ALMEIDA, M. G. A produção do ser e do lugar turístico. In: SILVA J. B.; LIMA, L. C.;
ELIAS, D.(Orgs.). Panorama da geografia brasileira I. São Paulo:
AnnaBlume/ANPEGE, 2006. p. 109-122.

ANDERECK, K. L. et al. Residents’ perceptions of community tourism impacts. Annals
of Tourism Research, v. 32, n. 4, p. 1056–1076, 2005.
BARROS, C. R. A. Et al. Maceió nos jornais: transformações urbanas do riacho
Maceió (1947-1949). URBANA, Campinas: CIEC/UNICAMP, v. 6, n. 9, p. 173-193,
ago-dez, 2014. Dossiê: Dimensões Simbólicas das Intervenções Urbanas.
BESCULIDES, A.; LEE, M. E., McCORMICK P.J., Residents’ perceptions of the
cultural benefits of tourism. Annals of Tourism Research, v. 29, n. 2, p. 303–319,
2002.
BLECIC, I.; CECCHINI, A. Verso una pianificazione antifragile: Come pensare al
futuro senza prevederlo. Milano: Franco Angeli, 2016.
BRASIL. Turismo de sol e praia: orientações básicas. Ministério de Turismo,
Coordenação Geral de Segmentação. Brasília: Ministério do Turismo, 2008.
BRASIL. Implementação de ações em áreas urbanas centrais e cidades
históricas: manual de orientação. Brasília-DF: IPHAN: Ministério das Cidades, 2011.
CAMPELLO, Maria de Fátima de Mello Barreto (2009). A construção coletiva da
imagem de Maceió: cartões-postais 1903/1934. Recife: Universidade Federal de
Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (Tese de
doutorado).
CARLOS, A. F. A. O Espaço Urbano: novos escritos sobre a cidade. São Paulo: Labur
Edições, 2007a.
CARLOS, A. F. A. O Lugar no/do mundo. São Paulo: FFLCH, 2007b.
CARVALHO, I. M. M. de. Segregação, Efeito Território e Desigualdades em Salvador.
Série especial – o direito à cidade em tempos de crise. Le Monde Diplomatique,
2016.
Disponível
em:
<http://diplomatique.org.br/segregacao-efeito-territorio-edesigualdades-em-salvador/>. Acesso em: 14 jul. 2017.
CORRÊA, R. L. O Espaço Urbano. São Paulo: Ática, 1989.
COSTA, C. Maceió. 2. ed. Maceió: SERGASA, 1981.
COSTA, C. R. R. Turismo, produção e consumo do espaço litorâneo. Geografia em
Questão, Marechal Cândido Rondon: Unioeste, v. 5, n. 1, p. 147-162, 2012.
CRUZ, R. C. A. O Nordeste que o turismo(ta) não vê. In: RODRIGUEZ, A. B. (org.).
Turismo, modernidade, glogalização. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 2002. p. 210-218.
DECANDIA, L. Polifonie urbane. Oltre i confini della visione prospettica. Roma:
Meltemi, 2008.
LEFEBVRE, H. O direito à cidade. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2001.
MURICY, I. T. O Éden terrestre: o consumo da cidade como mito. Bahia Análise &
Dados, Salvador: SEI, v.11 n.2, p.180-193, set. 2001.
PICA, V.; SODANO, C. I Paesaggi culturali nella normativa di tutela. ICOM, 2014.

PUNG, J. M. Turismo in Sardegna: etica, ambiente e migranti. Medíterraneaonlíne.eu,
2016. Disponível em: <http://www.mediterraneaonline.eu/turismo-in-sardegna-eticaambiente-e-migranti>. Acesso em: 18 jan. 2017.
SANTOS, M. A natureza do espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo:
Hucitec, 1996.

