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RESUMO 

 

 

A pesquisa aqui apresentada foi motivada pelas transformações espaciais ocorridas no 

Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação em Belo Horizonte / Minas Gerais, que tiveram o 

incremento da atividade turística como uma das justificativas para sua realização. Sabendo-se 

que existem planos nas três instâncias do governo com metas quantificadas para o setor 

turístico; o objetivo desse estudo é analisar os modos de inserção da Praça da Estação, 

enquanto atrativo, na atividade turística da destinação Belo Horizonte. Esta pesquisa se 

caracteriza pelo caráter qualitativo, constituindo-se em uma pesquisa exploratória e foi 

desenvolvida em duas etapas. Sendo os procedimentos metodológicos adotados na primeira 

etapa à pesquisa bibliográfica e análise documental. E na segunda etapa, a análise 

documental, aplicação de questionário e entrevista semi-estruturada. Ao término do estudo, 

constatou-se que o turismo na Praça da Estação está se consolidando, seja pelo seu aspecto 

paisagístico, seja pela relação que essas edificações possuem entre si e com a história da 

cidade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo; Planejamento Turístico; Canais de distribuição; Praça da 

Estação; Belo Horizonte. 
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ABSTRACT 

 

 

This study was motivated by the spatial transformations that have occurred in the 

Architectural Complex of the Praça da Estação, a historic public square in Belo Horizonte, 

Minas Gerais, which was done to increase tourism, among other justifications. Knowing that 

there are plans at the three levels of government, with quantified targets for the tourism sector, 

the objective of this study is to analyze the modes of including Praça da Estação among the 

tourism attractions of the destination of Belo Horizonte. This is a qualitative, exploratory 

study, developed in two stages. The methodological procedures adopted in the first stage were 

bibliographic and document analysis, and in the second stage, document analysis, 

questionnaires and semi-structured interviews. At the end of the study, it was seen that 

tourism in the Praça da Estação is becoming more consolidated, both for its landscape aspect 

and for the relationship among the buildings and its ties with the city's history. 

 

 

KEY WORDS: Tourism, Tourism Planning, Distribution Channels; Praça da Estação, Belo 

Horizonte. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A construção do problema da presente pesquisa foi resultado de um processo de 

reflexões realizadas, cujo elemento inicial foi a leitura da análise que Rogério Proença Leite 

faz do processo de revitalização do bairro do Recife Antigo em Pernambuco, em seu artigo 

“Contra-usos e espaço público: notas sobre a construção social dos lugares na Manguetown.”. 

Leite (2002, p. 22) explica que esse artigo analisa as transformações do espaço público1 na 

experiência urbana contemporânea, tendo como hipótese do trabalho à possibilidade dos usos 

cotidianos e públicos de esses espaços de patrimônio contribuir na qualificação de certos 

espaços urbanos como espaços públicos, ou seja, de espaços onde acontecem as disputas 

práticas e simbólicas pelo reconhecimento político e pela visibilidade pública das diferenças 

sociais. 

Isto deixa claro que este não é um trabalho de turismo, contudo em diversos momentos 

Rogério Proença Leite se remeteu a ações dos órgãos estaduais e municipais de turismo, 

apresentando de forma pungente os resultados sócio-espaciais de um processo de 

turistificação2, que nos parâmetros atuais do planejamento turístico, poderia ser avaliado 

como bem sucedido. Justamente por não discutir, em momento algum, o turismo é que este 

artigo se tornou deveras instigante para a autora dessa dissertação, suscitando o interesse de 

saber quais eram os objetivos do plano de turismo da citada cidade (pressupondo-se que ele 

existia), a fim de que se pudesse avaliar se os resultados obtidos justificaram a configuração 

social que era apresentada. 

Concomitantemente a leitura do referido artigo, estava acontecendo uma ampla 

divulgação na mídia mineira das obras em andamento na Praça da Estação em Belo 

Horizonte, Minas Gerais. Então se observou que existiam características comuns entre o 

processo que estava ocorrendo ali e aquele estudado por Leite, a saber: o fato de Recife e Belo 

Horizonte serem cidades planejadas; das áreas em questão serem patrimônios históricos 

                                                
1 Leite (2001, p.3): (...) conceitos de espaço urbano e espaço público (...) segundo o qual o espaço urbano 
somente se transforma em espaço público quando as ações (usos públicos) atribuem sentidos de lugar e 
pertencimento a eles e, de outro modo, essas espacialidades incidem igualmente na construção de sentidos para 
as ações. 
2 Murta (2008, p.56): “A relação entre o turismo e o espaço urbano gera um processo denominado turistificação 
que, de forma simplificada, pode ser entendido como o processo de transformação de uma área específica da 
cidade em função do turismo, seja para o turismo ou pelo turismo. A transformação para o turismo é intencional, 
busca gerar novos fluxos e tem forte conotação econômica. A transformação pelo turismo é gradativa, é reflexo 
da “descoberta” de qualidades específicas, atraentes, mas não necessariamente organizadas para atrair”. 



 15

dessas cidades; de existir em ambos os casos a proposta de transformação das áreas em 

complexos culturais, tendo como possível conseqüência disso o desencadeamento de um 

processo de gentrification3; e por fim, o turismo figurando como justificativa, principalmente 

econômica, para a modificação dos usos desses espaços.  

Vislumbrou-se então, a oportunidade de desenvolver uma pesquisa que: 

 

1- Seria atual, uma vez que as transformações na Praça da Estação estavam em curso e 

que no ano de 2007 se iniciava um novo mandato político no país, com o 

planejamento da atividade turística formalizada nas três instâncias do governo, através 

no Plano Nacional de Turismo – PNT – 2007/2010; no Plano Setorial do Turismo do 

Estado de Minas Gerais – Diretrizes, Programas, Planos e Ações para o período de 

2007/2010 e no Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte. Assim 

sendo, haveria a possibilidade de mapear os objetivos propostos, as ações realizadas a 

fim de atingi-los e acompanhar a movimentação social no local. 

 

2- Poderia trazer um novo ângulo de análise do fenômeno turístico, uma vez que, sendo 

realizada sob a luz das políticas públicas, teria como um dos ângulos de análise os 

aspectos sociais da transformação do espaço urbano. Observa-se que o planejamento 

turístico é regido pelo “ter”, traduzido no inventário turístico, ou seja, verifica-se se o 

local tem atrativos turísticos, se tem boas vias de acesso, se tem infra-estrutura de 

apoio turístico e assim por diante. Enquanto outras áreas do conhecimento, como a 

arquitetura e suas respectivas vertentes dentro do poder público, vêm buscando 

planejar o espaço a partir das utilizações que seu usuário cotidiano faz dele. 

 

3- Teria a possibilidade de produzir dados concretos, à cerca dos resultados das políticas 

públicas de turismo expressas em seus planos, que apesar de serem mais facilmente 

visualizadas e comumente avaliadas através da modificação física do espaço, são 

observáveis na apropriação desse mesmo espaço pelo indivíduo, esteja ele 

representado na figura do habitante-transeunte-usuário, seja na figura do empresário, 

seja na figura do turista.  

 

                                                
3 Gentrification: termo usado para “designar formas de empreendimentos econômicos que elegem certos espaços 
da cidade como centralidade e os transformaram em áreas de investimentos públicos e privados”. (LEITE, 2007, 
p.61) 
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Além de tudo quanto exposto acima, a escolha da Praça da Estação como objeto de 

estudo se justifica também pelo fato dela se constituir em um vultuoso atrativo turístico, seja 

pela construção em si, seja por causa da sua importância histórica. Este local foi o núcleo 

urbano inicial de Belo Horizonte. O prédio da estação ferroviária foi construído em 1894, três 

anos antes da inauguração da cidade, em 12 de Dezembro de 1897, pois a ferrovia era peça 

chave no abastecimento da cidade, tanto dos materiais necessários à sua construção quanto 

dos artigos para a subsistência das pessoas que ali viviam. Ainda que Belo Horizonte possua 

outros ícones arquitetônicos, como as obras de Oscar Niemeyer no Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico da Pampulha, a Praça da Estação, pode ser considerada uma das paisagens 

urbanas mais antigas da cidade. Nesse sentido, Ulpiano Bezerra de Meneses (2002, p. 29) 

corrobora afirmando que: 

 
[...] a paisagem é um organismo vivo, orgânico, dinâmico e possuidor de uma 
história e isso se deve ao fato dela concretizar conceitos abstratos, assumindo muitas 
funções, sendo uma das mais importantes, a de identidade de uma nação ou de um 
de seus segmentos, tornando-se assim um patrimônio cultural. 

 

A partir do mote inicial, concebeu-se que os caminhos a serem percorridos na 

construção do referencial teórico da pesquisa seriam: primeiramente, por meio do resgate 

histórico, identificar o status da atividade turística em Belo Horizonte e situar a Praça da 

Estação dentro desta, enquanto atrativo turístico. Depois, conhecer as pretensões dos órgãos 

de turismo para este lugar buscando seus planos. Por último, procurar identificar e 

compreender os impactos sociais dessas intervenções. Esses itens se transformaram em 

objetivos específicos e foram trabalhados nos capítulos 1, 2 e 3. 

Fato é que, no decorrer da elaboração da fundamentação teórica, foi-se obtendo 

evidências que à parte da proposta inicial, que dizia respeito à pesquisa da modificação da 

relação estabelecida entre o homem e o espaço urbano “Praça da Estação”, devido às 

intervenções efetuadas ali, já havia sido bastante trabalhada em investigações anteriores.  

Simultaneamente, delineou-se a seguinte situação: a Praça da Estação estava “pronta”! 

Sendo que o registro do fluxo turístico no local que se tinha, era aquele que havia sido 

realizado por Rachel Sant’Anna Murta em sua pesquisa de campo, efetuada no período de 03 

de julho a 01 de setembro de 2007, onde 35 turistas se dispuseram a responder ao formulário 

destinado a eles. A conclusão da autora foi que, naquele momento, a atividade turística ainda 

era incipiente na Praça da Estação.  
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Ora, mas o incremento do turismo foi uma das justificativas para a realização das 

intervenções. A expectativa era que a atividade turística tivesse sido impulsionada no local. 

Então uma nova indagação surgiu: Porque o turista não vai a Praça da Estação, já que existe 

fluxo turístico para a cidade? “Dados do Ministério do Turismo afirmam que Belo Horizonte 

recebeu 310 mil visitantes em 2005”. (PLANO HORIZONTE, 2006, p. 15).  

Ainda mais se se considerar que, neste momento, existem planos nas três instâncias de 

governo, com metas quantificadas para o setor turístico. Contudo, lendo os planos nacional, 

estadual e municipal de turismo, verificou-se que eles são genéricos e não indicam ações cujo 

objetivo seja levar o turista ao atrativo. Tal situação se constituiu em um problema, afinal as 

metas dos mesmos, não se efetivarão somente por meio da presença do turista no destino, 

neste caso, Belo Horizonte. Mas principalmente, com a sua permanência na cidade. Sendo 

que, para tanto, a efetiva operacinalização de atrativos como a Praça da Estação é de vital 

importância. 

Neste momento, percebeu-se que ali havia uma lacuna. O que não se conhecia era o 

elemento que faz a ligação entre o turista e o atrativo, ou seja, os canais de distribuição do 

turismo. Então, decidiu-se voltar o foco para esse ponto e assim sendo, o objetivo geral dessa 

pesquisa é: Analisar os modos de inserção da Praça da Estação, enquanto atrativo, na 

atividade turística da destinação Belo Horizonte.  

Gostaria de registrar que esse objetivo, do modo como foi construído, fruto do 

aprofundamento na realidade sócio-político-econômico-espacial do local Praça da Estação na 

cidade de Belo Horizonte, mirado ao entendimento de como o fenômeno do turismo se 

relaciona com este espaço e desembocando na necessidade de averiguar um elemento da 

operacionalização da atividade turística que são os canais de distribuição do turismo, é enfim 

o resultado do exercício de buscar ver a realidade do lugar tal qual como ela se apresenta.  

Mediante a tudo quanto já exposto, são objetivos específicos desta pesquisa: 

 

I- Identificar a importância do Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação dentro da urbi 

belo-horizontina e sua constituição enquanto atrativo turístico;  

 

II-   Investigar os objetivos, metas e ações dos planos federal, municipal e estadual de turismo 

e sua conexão com o atrativo turístico Praça da Estação / destino Belo Horizonte; 

 

III- Analisar como o componente “ser humano” se insere dentro do contexto sócio-político-

espacial da Praça da Estação modificada; 
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IV- Pesquisar os canais de distribuição do atrativo Praça da Estação / destino Belo Horizonte . 

 

Segundo Lohmann (2004, p. 2) a pesquisa sobre este tema no turismo é recente e 

concentrada em aspectos específicos. Em seu artigo “Análise da literatura em Turismo sobre 

os canais de distribuição”, esse autor analisa 43 artigos, classificando-os por autores, tópicos, 

mercados, fornecedores, distribuidores e paises dos destinos estudados. O autor verifica que, 

em termos de destinos turísticos, apenas dois artigos foram escritos sobre o Brasil, sendo que 

os tópicos abordados foram à relação comprador-distribuidor e o processo de 

desintermediação4 dos serviços das empresas de viagens com o surgimento de novas 

tecnologias, notadamente, a Internet. Entre 2004 e a presente data não foi encontrado mais 

nenhum artigo que analisasse a produção bibliográfica sobre o tema. Refletiu-se que este é 

mais um ponto que demonstra a relevância desse estudo, não invalidando aqueles 

anteriormente colocados, mas se somando a eles. 

Neste contexto como pressupostos dessa pesquisa destaca-se em primeiro lugar que a 

nossa sociedade se movimenta sob o prisma econômico e que equivocada ou não, a visão do 

turismo como um elemento impulsionador do desenvolvimento econômico das cidades, foi 

incorporada em todos os discursos sobre o assunto, e esforços são empreendidos no sentido de 

concretizá-lo, vide o Plano Nacional de Turismo e suas respectivas vertentes estaduais e 

municipais. E em seguida, que se avaliza a corrente de estudos teóricos do turismo que, 

conforme Panosso (2005, p. 46), propõe esquemas e interpretações que visam transpor o 

Paradigma – Sistema de Turismo, apontado como um dos meios para se fazer é centrar a 

discussão do turismo no homem. 

Sucintamente, este estudo tem como delimitação espacial o Conjunto Arquitetônico da 

Praça da Estação. Quanto à delimitação temporal adotasse o mesmo recorte temporal dos 

planos de turismo aqui analisados, ou seja 2007-2010 e por fim, as delimitações temáticas são 

Belo Horizonte / Praça da Estação, os planos de turismo, a relação do homem com o espaço 

turistificado ou não e os canais de distribuição em turismo.  

No que tange o aspecto teórico-metodológico, a principal abordagem dessa pesquisa 

foi qualitativa que Dencker (1998, p. 98) descreve como sendo a pesquisa que tem por 

objetivo “compreender ou interpretar processos de forma complexa e contextualizada e se 

caracteriza como um plano aberto e flexível”. Constituindo-se, ainda, em uma pesquisa 

                                                
4 Desentermediação – processo de retirar intermediários de terceiros de um canal de distribuição, por exemplo, 
agentes de viagens, quando os negócios tratam diretamente com seus consumidores finais através de centrais 
telefônicas ou da Internet. (MIDDLETON, 2002, 319) 
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exploratória que Gonçalves (2002, p. 15) conceitua como a pesquisa que se caracteriza pelo 

desenvolvimento e esclarecimento de idéias, com objetivo de oferecer uma visão panorâmica, 

uma primeira aproximação a um determinado fenômeno que é pouco explorado. E foi 

desenvolvida em duas etapas descritas a seguir. 

 

1ª. Etapa - consistiu na pesquisa bibliográfica para desenvolver a fundamentação teórica e a 

análise crítica do desempenho belo-horizontino dentro do cenário turístico nacional, das 

políticas públicas de turismo, dos conceitos de paisagem e dos canais de distribuição. Foi 

lançada mão também da análise documental, a fim de levantar informações secundárias de 

dados históricos do Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte; do plano de turismo do estado e 

município, das propostas de ações para o Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação, bem 

como, da pesquisa de apropriação do lugar.  

 

2ª. Etapa – nesse momento foi analisado os canais de distribuição propriamente ditos, e para 

tanto, houve a necessidade de adotar uma metodologia / instrumento de pesquisa especifica, 

que respeitasse as características de cada um deles e nos permitisse obter o resultado desejado. 

Dessa forma, a coleta de dados foi realizada utilizando a entrevista, a pesquisa bibliográfica, a 

análise documental e aplicação de questionário. Esta etapa será aprofundada no capitulo 5 - 

“O processo de investigação”. 

 

Uma vez apresentados os objetivos e fundamentos teórico-metodológicos, coloca-se que 

a dissertação está organizada em seis capítulos. O primeiro, é o corrente capitulo, que 

apresenta e contextualiza a investigação proposta, justificando-a e indicando sua relevância. 

Nele ainda estão contidos todos demais itens do projeto de pesquisa, como o objetivo geral, os 

objetivos específicos, as delimitações, a estruturação metodológica do processo de 

investigação. 

O segundo capítulo, recupera os dados históricos da cidade de Belo Horizonte e da 

Praça da Estação desde a sua gênese até os dias atuais, pois se entende que para analisar o 

significado da mudança da capital mineira para Belo Horizonte, assim como a importância da 

Praça da Estação para a cidade, era necessário o entendimento das conjunturas sócio-

econômicas do Brasil e de Minas Gerais na transição do século XIX para o XX, momento de 

idealização / construção / inauguração da capital, relacionado-as ao jogo de forças da 

economia mundial. 
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O próximo capitulo, intitulado “Da cidade planejada ao planejamento da cidade”, 

procura analisar o papel desempenhado pelas políticas publicas municipal e estadual de 

turismo na utilização desse lugar, tanto como atrativo turístico, como espaço público, 

caracterizando as funções públicas e turísticas da Praça da Estação. Traz ainda uma análise 

transversal do “Plano Setorial do Turismo de Minas – Diretrizes, Programas, Planos e Ações 

2007/2010” e o “Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte”, no que tange ao 

município de Belo Horizonte e a Praça da Estação, tendo como pressuposto as metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Turismo 2007-2010.  

No quarto capítulo tem-se a inserção do homem na discussão como um elemento que 

interage e interfere com o espaço movido pelas mais diversas razões influenciando nos usos e 

apropriações da Praça da Estação, incluso o de atrativo turístico. Para a discussão que se 

propõe, importa assinalar que o planejamento das diversas instâncias do governo se desdobra 

em ações que estão interligados pelo e para o espaço da cidade, como elos de uma corrente, 

mas que se pretende acima de tudo, que beneficie o cidadão. 

Já o quinto capítulo leva o titulo “O processo de investigação”, e apresenta a linha 

raciocínio desenvolvida a partir da conjuntura político-sócio-espacial evidenciada nos 

capítulos anteriores e que culminou no direcionamento da pesquisa para os canais de 

distribuição do turismo. Desenvolve e pondera a cerca de quanto e quais dos canais de 

distribuição serão pesquisados, apresentando a metodologia de pesquisa usada, bem como 

seus instrumentos. 

O sexto capítulo é onde se tem a análise dos dados coletados. 

Nas Considerações Finais, que é o último capitulo, retoma-se a discussão dos objetivos 

com a finalidade de verificar se estes foram alcançados. Bem como, se apresenta o 

cruzamento entre as reflexões colocadas durante todo o trabalho, das leituras teóricas 

realizadas e dos dados coletados e indicam-se ações alternativas aos problemas identificados. 
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2 QUE HISTÓRIA É ESSA? 

 

Neste capítulo pretende-se buscar subsídio nos dados histórico-econômicos da cidade 

de Belo Horizonte a fim de analisar o atual grau de desenvolvimento da atividade turística 

neste município, contextualizando a Praça da Estação dentro deste.  

 

 

2.1 Contextualização 

 

Iniciar-se-á a contextualização histórica do final do século XIX, período em que é 

construída e inaugurada a cidade de Belo Horizonte. Por entender-se que o estudo exige que 

se considere a construção da nova capital do estado de Minas Gerais inserida num contexto 

global da realidade brasileira, uma vez que “se examinarmos apenas uma fatia de tempo 

homogêneo, careceremos de um contexto em que possamos basear nossas observações, uma 

vez que a estrutura varia conforme os diferentes períodos históricos” (SANTOS, 1997, p.49), 

começar-se-á situando o Brasil no contexto internacional, Minas Gerais no contexto 

brasileiro, para, então, falar de Belo Horizonte e da Praça da Estação. 

A opção de focar o aspecto econômico vem do entendimento de que este tem papel 

preponderante na construção das cidades, tendo reflexos na projeção turística que algumas 

cidades têm, outras não, no contexto global atual. Assim sendo, para ordenar a sequência de 

fatos e deles extrair interpretações pessoais, relacionando-os ao conjunto do país, inserido no 

contexto internacional, é preciso buscar raciocínios ou referências teóricas que favoreçam 

uma visão integradora dos processos econômicos aos sociais e políticos. Esse apoio foi 

encontrado na teoria dos ciclos longos de autoria do russo Nicolau Kondratieff, também 

conhecida como teoria dos ciclos longos ou ciclos de Kondratieff, criada na década 1920, a 

partir de estudos estatístico-econômicos. Na análise de Guimarães (1994, p.69), Kondratieff 

conseguiu delinear empiricamente a existência de uma economia supranacional, uma 

economia mundial cujo centro são ou eram as economias avançadas da Europa e dos Estados 

Unidos, de onde emanam ondas que afetam as demais economias do mundo. O autor expõe 

que a economia brasileira, além de ser uma economia nacional em si, sempre teve o centro 

global do capitalismo a movimentar suas engrenagens econômicas, estivesse ou não esse 

centro mais ou menos identificado como uma economia nacional. Cita como exemplos o 

mercantilismo português até a independência, a indústria inglesa desta até a Revolução de 

1930, e o capital financeiro americano a partir de então. 
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Rangel (1981, p.13) assinala que: 
 
Dentre os vários indicadores através dos quais se manifestam os ciclos longos, 
merecem especial atenção [...] o volume físico ou quantum do comércio exterior aos 
preços relativos de exportação versus de importação [...] É por essa via que nossas 
economias periféricas são alternadamente, atraídas e repelidas pelo centro dinâmico, 
isto é, chamadas a participar mais intensamente da Divisão Internacional do 
Trabalho... 

  

Singer (1986, p.347) explica que a Divisão Internacional do Trabalho – DIT acontecia 

da seguinte forma: colocada a necessidade de um produto que não podia ser produzido nos 

países industrializados, partia-se em busca de um lugar que tivesse condições de produzi-lo. 

Caso vários lugares propiciassem uma oferta maior que a demanda, iniciava-se uma luta 

concorrencial, ganhando a área, o país ou a colônia onde os custos de produção e transporte 

fossem mais baratos. A partir de 1870, isso muda quando, em lugar da hegemonia inglesa, 

começou a competição das grandes potências pela supremacia do mercado mundial. As regras 

de livre-câmbio impostas até então pela Grã-Bretanha foram abandonadas, dando lugar às 

preferências da França, da Itália e da Alemanha, países que despontavam como potências 

econômicas. Assim, a competição no mercado internacional tornou-se mais “política”, esses 

países procuravam ganhar influência e dominar os mercados das economias coloniais que 

eram politicamente independentes.  

Dando continuidade, Singer (1986, p.365) aponta que a maior arma utilizada pela 

França, pela Itália e pela Inglaterra para aumentar a sua região de influência foram as 

inversões de capitais industrializados nos países não desenvolvidos que se davam através de: 

- Empréstimos a governos, dispostos a pagar elevadas taxas de juros e inversões em 

obras públicas como ferrovias, cujos riscos eram eliminados por “garantias de juros” 

oferecidas pelo poder concedente. 

- Estabelecimento de subsidiárias – ferrovias, companhias de navegação, bondes, 

dentre outros – que preferiam importar equipamentos, combustível e outros, do país de 

origem. 

 

O que é importante reter da teoria dos ciclos longos para este estudo é a existência de 

um centro da economia global que, através da busca de “fornecedores”, leva para o centro do 

palco mundial lugares e os torna conhecidos pelos produtos que produzem. A cidade mineira 

de Ouro Preto auxilia a visualizar como participar da DIT pode influenciar em suas 

características como atrativo turístico, pois ela foi uma importante fornecedora de ouro para 

Portugal, o que a colocou em diálogo com a referida economia global. O reflexo é que até 
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hoje ela é conhecida mundialmente por isso e não pelas suas outras características, como, por 

exemplo, ter sido a primeira capital mineira ou pelo rico acervo que possui, que é fruto das 

divisas advindas dessa época. Em termos de turismo isso contribuirá para que ela tenha um 

desempenho diverso da cidade de Belo Horizonte, e esse é o motivo pelo qual se busca 

delinear as características da atual capital mineira: para compreender como o turismo se 

desenvolve nela.  

 

 

2.2 O Brasil e o contexto internacional. 

 

Para melhor entendimento dos fatos será preciso retroceder no tempo até 1873, época 

de crise mundial marcada por rearranjos na sua economia que vão redundar numa nova 

Divisão Internacional do Trabalho, tendo como centro a Grã-Bretanha, país líder da primeira 

Revolução Industrial que, segundo Wirth (2006, p.378), na época se torna a oficina, o 

banqueiro, o segurador e o transportador do mundo. O Brasil, já inserido na economia 

mundial desde seu descobrimento através da metrópole portuguesa, após a sua independência 

em 1822, insere-se no sistema capitalista mundial como produtor especializado de “artigos 

coloniais”, uma vez que a produção destes dependia de condições ecológicas muito 

especificas que não existiam nos países do Hemisfério Norte, onde estava acontecendo a 

Revolução Industrial. Tais artigos eram trocados pelos produtos manufaturados ingleses ou 

pelos artigos de luxo da França. 

Durante a República Velha muitos fazendeiros ricos migraram para as cidades, 

passando a comprar os artigos de consumo pessoal que até aquele momento eles próprios 

produziam. Assim, nos centros urbanos praticamente tudo era importado: artigos têxteis, 

ferro, carvão de pedra, maquinário, entre outros. Para pagar tais importações, o Brasil 

dependia quase que exclusivamente da receita do principal produto exportado no final da séc. 

XIX, o café. Segundo Singer (1986, p.356), na década de 1881-90 esse produto contribuía 

com mais de 60% para a receita de exportação do país. O mesmo autor explica que a 

concentração da produção brasileira em um único produto decorreu do fato de o país ter se 

mantido escravocrata até 1888. Isso trouxe sérios problemas na substituição da mão de obra 

escrava, uma vez que, a partir de 1850, a Inglaterra, além de abolir a escravatura, enfatiza sua 

política contra o tráfico negreiro e pressiona o Brasil a abolir o regime escravocrata do país, o 

que levou Dom Pedro II a assinar no mesmo ano a lei Eusébio de Queirós, que proibia o 

tráfico negreiro. Tal fato impediu a importação de escravos africanos necessária à manutenção 
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da produção dos nossos latifúndios agro-exportadores, a consequência foi que as culturas de 

exportação passaram a disputar a mão de obra existente internamente e o país se tornou 

incapaz de expandir mais de um ramo do Setor de Mercado Externo, o que levou à 

concentração na produção de café que era a mais lucrativa.  

Com o passar do tempo até mesmo os escravos advindos do nordeste se tornaram 

escassos e os barões do café viram a solução para esse problema na adoção da mão de obra 

assalariada européia. Contudo os imigrantes davam preferência a outros países, como os 

Estados Unidos devido o regime escravocrata brasileiro. A elite cafeeira viu-se, dessa forma, 

obrigada a defender o Abolicionismo no Brasil fundando diversos partidos republicanos. 

Tudo quanto foi descrito acima somado aos desentendimentos ocorridos anteriormente 

entre o Imperador Pedro II e a Igreja Católica e com o exército após a Guerra do Paraguai vão 

desestabilizar o governo e levar à proclamação da República em 15 de novembro de 1889.  

Arroyo (2004, p.66) assinala que a República no Brasil vai utilizar o espaço urbano 

para se afirmar ideologicamente. Conforme Singer (1986, p.365), após 1890, a maioria dos 

empréstimos públicos levantados no exterior se destinava a obras públicas, em geral para a 

construção de portos e ferrovias. Esse autor menciona ainda que o monopólio inglês sobre a 

dívida externa brasileira termina em 1908, mas, até 1916, boa parte dos empréstimos tomados 

ainda são com a Inglaterra e alguns com a França. Quanto ao capital americano, ele só passa a 

participar do quadro brasileiro de financiamentos externos em 1921. 

 

 

2.3 Minas Gerais no contexto brasileiro 

 

Segundo John Wirth (2006, p.85), a década de 1890 foi marcada por clivagens 

regionais no estado de Minas Gerais. Historicamente, Viscardi (2001, p.76) explica que tais 

rupturas se deveram à indicação, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, de Cesário Alvim para 

ser o novo governador de Minas, embora as principais lideranças do estado, promotoras da 

campanha republicana, ali não coadunassem com essa decisão. A consequência disso foi o 

surgimento de um grupo de oposição ao governador que levou o Estado a uma sucessão de 

crises políticas e a ter uma tímida participação no cenário político brasileiro.  

Para Wirth (2006, p.86), uma outra causa da introspecção mineira naquela época foi a 

alta nos preços do café, a partir de 1892, gerada pelo Imposto de Exportação, que naquele 

período estava sob o controle estadual, facilitando a transferência do poder político da velha 

região de mineração, no Centro e no Norte, para as zonas de café.  
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O estado se encontra, então, numa tal situação que Afonso Pena5 o denomina como o 

“Mosaico Mineiro”, que Dulci (1999, p. 39) explica da seguinte forma: 
 
[...] composto de zonas bastantes diferenciadas entre si; a população, embora 
relativamente numerosa, espalhava-se sobre um vasto território; nenhum centro 
urbano, incluindo a capital, polarizava esse conjunto. A carência de vias de 
transporte e de meios de comunicação era reiteradamente apontada como fator de 
atraso econômico, na medida em que dificultava o intercâmbio entre as diversas 
partes do estado; o isolamento de algumas zonas as mantinha praticamente limitadas 
à produção para subsistência; outras faziam parte do mercado, mas gravitavam em 
torno de pólos comerciais de fora, em parte, devido ao fato geográfico de que Minas 
dependia dos portos do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Espírito Santo para 
importar e exportar. Assim, a estrutura econômica mineira aparecia como uma 
colcha de retalhos, sem suficiente integração orgânica de suas atividades. 

  

A implantação do regime republicano coloca definitivamente em pauta a questão da 

mudança da capital de Minas Gerais. Conforme Dulci (1999, p.40), Ouro Preto fora elevada à 

condição de sede do governo quando polarizava a mineração, e o seu esgotamento criou um 

novo cenário no estado: enquanto a área central entrava em declínio, as zonas da Mata e do 

Sul cresciam em importância econômica, populacional e política, devido ao cultivo do café, 

levando as suas elites a reivindicarem a transferência do centro político-administrativo, de 

preferência para a porção sul do estado. Porém, a Zona Metalúrgica e o norte do estado, fortes 

politicamente, não concordaram.  

Dulci (1999, p. 40) assinala que um outro argumento para efetuar a mudança era o fato 

de que a antiga capital, Ouro Preto, além de apresentar dificuldades de acomodar uma 

expansão urbana, devido à sua localização, representava o tempo do Império monárquico e a 

herança colonial, razão pela qual era importante para o novo regime mostrar identidade e 

imagem próprias, modernas, diferentes daquele passado. 

Assim é decidido construir uma nova capital para o estado de Minas Gerais e Dulci 

(1999, p.40) ressalta que essa foi a iniciativa política de mais largo alcance dos mineiros no 

início da República. Esse autor relata que o cenário de desavenças regionais em Minas Gerias 

vai até 1898, quando, após a transferência da capital para Belo Horizonte, em 1897, o Estado 

atravessa um período de acordos entre as elites políticas e econômicas que buscam uma 

política de desenvolvimento que mantivesse uma certa autonomia da produção cafeeira e 

defendesse os diferentes interesses das lideranças regionais. 

 

 

                                                
5 Afonso Augusto Moreira Pena, político brasileiro, foi governador do estado de Minas Gerais entre 1892 e 
1894, quando se decidiu a mudança da capital do estado de Ouro Preto para Belo Horizonte. 
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2.4 Belo Horizonte 

 

O local escolhido para abrigar a nova capital mineira foi o Arraial do Curral Del Rey, 

situado a 98km de Ouro Preto. Dulci (1999, p.40) afirma que, apesar de a capital não ter sido 

deslocada para as zonas economicamente mais ativas na época, o local escolhido visava a 

conciliar tradição e modernidade. Sua proximidade com a antiga capital, Ouro Preto, foi vista 

como um elo com as origens mineiras, ao passo que estando no centro do estado era de fácil 

acesso às demais áreas, representando um traço de união de um território heterogêneo e 

grande como o de Minas Gerais. Esperava-se que a nova capital exercesse efetivamente o 

papel de centro de integração política e econômica do “mosaico mineiro”.   

Arroyo (2004, p. 58), em sua análise da questão da centralidade6 de Belo Horizonte, 

aponta exatamente a escolha do lugar da nova capital como o primeiro fator afirmativo da sua 

centralidade, citando que em relatório do PLAMBEL, de 1979, foi observada a tendência, 

desde o projeto inicial da nova cidade, de propiciar condições para a construção dessa 

centralidade econômica / industrial: “a intenção de industrialização implícita no projeto de 

mudança é constante: mudar a Capital para ter-se um pólo econômico”. (PLAMBEL, 1979, 

p.36). 

Tendo o engenheiro civil Aarão Reis à frente da Comissão Construtora, a nova capital 

mineira foi a primeira cidade projetada do país, pensada sob os princípios haussmanianos7 de 

Paris e Washington, pois, conforme Carsalade (2001, p. 53), o momento histórico era de 

grande identidade com a República recém-instaurada e com os ideais iluministas, o 

positivismo e a racionalidade. O poema “Ruas”, do livro “Esquecer para lembrar (Boitempo 

III)”, de Carlos Drumond de Andrade (1979, p. 33), nos proporciona a visão do sentimento do 

mineiro ante a essa nova lógica urbana. 
 
Por que ruas tão largas? 
Por que ruas tão retas? 
Meu passo torto 
Foi regulado pelos becos tortos  
de onde venho  
Não sei andar na vastidão simétrica 
implacável. 
Cidade grande é isso? 
Cidades são passagens sinuosas 

                                                
6 Arroyo (2004) considera a centralidade como um aspecto socialmente construído, que passa por entender os 
espaços centrais da cidade diante de sua densidade de atividades e grupos com múltiplas significações em 
intercruzamentos presentes historicamente. Essa densidade social e cultural é que vai conferir ao centro da 
cidade seu caráter de espaço púbico por excelência. 
7 Georges Eugène Haussmann, prefeito de Paris que entre 1851 e 1870 reconstrói o espaço urbano dessa cidade, 
baseado no conceito de Urbanismo Monumental e nas Leis Sanitárias. 
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de esconde-esconde 
em que as casas aparecem – desaparecem 
quando bem entendem 
e todo mundo acha normal. 
Aqui tudo é exposto 
evidente 
cintilante. Aqui 
obrigam-me a nascer de novo, desarmado. 

 

Na sua gênese a cidade era dividida em Zona Urbana e Rural: a primeira possuía ruas 

e avenidas largas destinadas a abrigar os principais equipamentos coletivos e institucionais, 

sendo circundada pela avenida de nome “Contorno” e tendo como espinha dorsal a Avenida 

Afonso Pena, marcada para ser seu núcleo. A Zona Rural que circundava a Zona Urbana foi 

projetada para abrigar lavouras que deveriam suprir a cidade.  

Para Arroyo (2004, p.59): 
 
A delimitação positivista dos espaços da cidade dá ao poder público a possibilidade 
de, em um primeiro momento, demarcar territórios, orientar a população na 
apropriação devida dos espaços da cidade atribuindo a eles não apenas um caráter 
simbólico, mas também de ordenação dos usos. [...] Dentro da zona urbana 
delimitada pela Avenida do Contorno, espaços de centralidade vão se construir a 
partir do caráter atribuído a estes já no próprio plano da cidade: o bairro dos 
Funcionários – residencial para os funcionários públicos -, o Parque Municipal – 
espaço de lazer -, a Praça da Liberdade – destinada à administração do Estado -, a 
Avenida Afonso Pena – principal eixo estruturante da cidade -, a Rua dos Caetés e a 
Avenida do Comércio (atual Avenida Santos Dumont) – área comercial -, a região 
entre o Ribeirão Arrudas e a Linha Férrea – destinada a galpões e indústrias -, e a 
Praça Rui Barbosa (Praça da Estação) – entrada e saída da cidade. 

 
Conforme John Wirth (2006, p.100), Minas Gerais tentou promover o seu 

desenvolvimento sem recorrer a remessas da União, gastando muita verba em empréstimos 

ferroviários, subsídios e na nova capital. O mesmo autor assinala que a maior parte do capital 

utilizado na construção de Belo Horizonte foi emprestado pela França.  

 

 

2.5 A Praça da Estação 

 

Silveira (2002, p.135), ao abordar a gênese da construção das ferrovias brasileiras, 

indica que elas são resultados dos interesses (geo) econômicos que vigoravam no momento 

histórico de sua construção. Apesar de Wirth (2006, p.92) apontar que a principal justificativa 

para a implantação de ferrovias em Minas Gerais era o escoamento da sua produção, 

principalmente do café, para  a cidade de Belo Horizonte a ferrovia teve uma função diversa, 

pois servia para abastecer a cidade de tudo o quanto era necessário para a sua construção, 
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além de transportar as pessoas e demais suprimentos. 

Foi por isso que dois anos antes da inauguração da 

nova capital, no dia 7 de setembro de 1895, foi 

inaugurado oficialmente o ramal da Estrada de Ferro 

Central do Brasil – E.F.C.B., entre Belo Horizonte e a 

estação de General Carneiro, situada no município    

mineiro  de  Sabará.  E  o   primeiro  prédio  da  

Estação Ferroviária, FIG. 1, foi inaugurado em 1897. 

Para o turismo o acesso é um aspecto fundamental. Se turismo são as pessoas em 

deslocamento, sem a via de acesso e o meio de transporte, este não existirá. No livro 

“Transportes”, André Milton Paolillo e Miriam Rejowski (2002, p. 78) assinalam que: a 

evolução do turismo deu-se paralelamente à dos transportes, e que possibilitou viagens para 

lugares cada vez mais distantes e em menos tempo. Para estes autores, as conquistas na 

quantidade e qualidade dos transportes, aquecem a demanda e contribuem para o 

desenvolvimento do turismo. 

A Praça da Estação, como é popularmente conhecida, começou a ser construída em 

1904 e foi inaugurada em 1914 com o nome de Praça Cristiano Otoni. O fato de esse local ser 

a porta de entrada e saída da cidade contribuiu para que a área situada no seu entorno se 

desenvolvesse, tornando-se, já naquela época, uma  importante  referência  urbana. Conforme 

Arroyo (2004, p.90):  
Por ser lugar de passagem obrigatória, a Praça da Estação se afirmou como espaço 
plural de pessoas e manifestações diversas, possibilitando, através das relações 
sociais, sua afirmação enquanto centralidade econômica, política e simbólica. Sua 
localização na malha urbana aglutinava as pessoas e ao mesmo tempo as distribuía 
em relação aos outros lugares da cidade. As vias de acesso à Praça eram eixos de 
ligação, tanto viária como de trajetos da população. 

 
Com o passar do tempo e o crescimento da 

cidade, a primeira estação passou a não atender mais 

à demanda de passageiros. O prédio original foi 

demolido e deu lugar à uma nova estação, inaugurada 

em 11 de novembro de 1922, FIG. 2. Em 1924, após 

uma série de intervenções, a Praça da Estação recebe 

o atual nome, Praça Rui Barbosa. 

Nesse momento interrompe-se a cronologia da Praça da Estação para apresentar o seu 

entorno, pois, para a compreensão do espaço urbano pesquisado, faz-se necessário conhecê-lo 

com suas principais edificações. 

FIGURA 2 – Segundo Edifício da Estação 
Fonte: www.descubraminas.com.br 

FIGURA 2 – Segundo Edifício da Estação 
Fonte: www.descubraminas.com.br 
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2.5.1 O entorno da Praça da Estação 

 

Como já assinalado anteriormente, no plano original da cidade a área entre o Ribeirão 

Arrudas e a linha férrea foi destinada à ocupação por indústrias e galpões. Para uma melhor 

visualização do espaço urbano em estudo, localiza-se os lougradouros na FIG. 3, a seguir, 

além do Boulevard Arrudas em vermelho que será mencionado mais à frente.  

 
 
 
 

 

    
 

 

Como se pode observar na cronologia da construção das edificações que se apresenta a 

seguir, elas são contemporâneas à fundação de Belo Horizonte, demonstrando que nesse local 
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FIGURA 3 - Foto de satélite com indicação das edificações do entorno da Praça da Estação. 
Fonte: www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=572958 
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se constituiu o embrião a partir do qual a cidade se expandiu, não só por ser pioneiramente 

ocupada, mas pela importância que as industrias ali instaladas tinham como fornecedoras de 

matéria-prima para a construção da cidade. Ressalta-se que a referida cronologia foi elaborada 

pela autora dessa dissertação, a partir da pesquisa da história isolada de cada uma das 

edificações. 

 

1896/7 – Construída a Casa do Conde de Santa 

Marinha e oito galpões onde funcionavam oficinas de 

reparos, de propriedade do português Antonio 

Teixeira Rodrigues, integrante da equipe construtora 

da Nova Capital. Arroyo (2004, p.80) comenta que 

essas construções, até os anos 1930, são uma forte 

referência na paisagem urbana belo-horizontina 

devido a seus usos e a sua monumentalidade.  

Restaurada em 2006, abriga as sedes regionais do IPHAN e da FUNARTE, FIG. 4. 

 

1906 – Edificada a “Fábrica de Tecidos – Companhia 

Industrial de Belo Horizonte”, conhecido como “104 

Tecidos”. De acordo com Arroyo (2004, p.81), foram 

projetados dois edifícios separados pela atual Avenida 

dos Andradas e o Ribeirão Arrudas. No prédio ainda 

existente funcionava a fábrica de tecidos, e no outro, já 

demolido, a estamparia. De acordo com matéria do dia  

8 de dezembro de 2006 do Jornal Estado de Minas,  

será implantado ali um centro de educação, cultura e aprendizado para jovens. Recentemente 

foi aberto um “Café” no local, vista na FIG. 5. 

 

1906 - A edificação da FIG. 6 foi construída para abrigar 

um hotel, contudo no mesmo ano instala-se no imóvel o 

Quartel do 2º Batalhão da Brigada Policial. No ano de 

1911 passa a funcionar ali a Escola Livre de Engenharia - 

Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas 

FIGURA 4 – Casa do Conde de Santa Marina 
Fonte: A autora 

FIGURA 5 – Prédio 104 de Tecidos 
Fonte: A autora 
 

FIGURA 6 – Centro Cultural da UFMG 
Fonte: A autora 
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Gerais – UFMG. Desde 1989, esse espaço abriga o Centro Cultural da UFMG. Contíguos a 

ele se encontram o Instituto de Eletrotécnica da UFMG e o antigo Instituto de Química, que 

estão desativados, e suas edificações apresentam-se em deteriorado estado de conservação.  

 

1913 – Inaugurada a Serraria Souza Pinto, ocupando 

uma área de 4.500m2, produzia materiais para as 

edificações. Silva (1991a, p.65) narra que havia uma 

linha férrea que passava por dentro do prédio, por 

onde os vagões entravam e descarregavam as 

madeiras através de uma ponte rolante. Restaurado 

em 1997, o prédio da Serraria, FIG. 7, foi adequado 

para ser um centro de eventos do governo  estadual com  

capacidade para receber até quatro mil pessoas, e é administrado pelo governo do Estado 

através da Fundação Clóvis Salgado.  

 

1930 - Inaugurado o Monumento à Terra Mineira, 

FIG. 8, de autoria do escultor Julio Starace. O homem 

nu representa o Estado de Minas Gerais e carrega no 

seu estandarte a bandeira do estado. Sua posição, 

estando voltado para o prédio da Estação Central, 

indica que dá as boas-vindas aos que chegam. No 

pedestal estão quatro painéis em bronze, retratando a 

conquista do território mineiro pelos entradistas e 

bandeirantes, e os mártires mineiros. 

 

1936 – Construído o Viaduto de Santa Tereza, para 

resolver o problema de cruzamento entre vias 

públicas e a linha férrea. Foi recuperado em 1999, 

FIG. 9, tendo sido realizadas a limpeza do 

revestimento original e a construção de banheiro 

público, e reservada área destinada à limpeza urbana.  

 

 

 

FIGURA 7 – Serraria Souza Pinto 
Fonte: A autora 
 

FIGURA 8 - Monumento à Terra Mineira 
Fonte: A autora 
 

FIGURA 9 – Viaduto Santa Tereza 
Fonte: A autora 
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1938 – Inaugurado o Viaduto da Floresta, construído 

com o mesmo propósito do Viaduto Santa Tereza. 

Arroyo (2004, p.95) assinala que os dois passam a 

delimitar o espaço da Praça e vão instituir um novo 

movimento urbano em seu entorno. Esse viaduto foi 

recuperado em 2000 e esta representado na FIG. 10. 

 

Atualmente essa região se destaca na paisagem urbana de Belo Horizonte pela sua 

baixa volumetria representada por edificações de apenas um pavimento, vista na FIG. 11 e 

explicada exatamente pelo fato de essas edificações serem remanescentes da época do plano 

piloto da cidade, quando a região era eminentemente industrial. 
 
A volumetria desenhada por Aarão Reis no projeto original da cidade começa a ser 
modificada. Além dos incentivos para construções com mais de três pavimentos, já 
implementados pelo poder público em meados dos anos 20, através do Decreto 
Municipal n. 165 de 1933, ficará proibida a construção, reconstrução, modificação e 
acréscimo de edificações com apenas um pavimento. Ficou definido que em alguns 
trechos da cidade todas as novas construções deveriam ter no mínimo três 
pavimentos. (ARROYO, 2004, p. 96).  
 

Essa mesma autora ainda registra que:  
 

Na Praça da Estação [...] edifícios mais altos serão implantados principalmente fora 
do largo, no eixo da Avenida Amazonas e Rua da Bahia, sempre em direção a 
Avenida Afonso Pena. Muitos deles receberão o uso específico para hotéis... 
(ARROYO, 2004, p. 100). 

 

 

Uma vez apresentado o espaço urbano do entorno da Praça da Estação, retoma-se o 

relato histórico discorrendo sobre a evolução urbana de Belo Horizonte.  

 

FIGURA 10 – Viaduto da Floresta 
Fonte: A autora 
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FIGURA 11 – Foto aérea região da Praça da Estação 
Fonte: site www.linhaverde.gov.br 
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2.5.2 A evolução urbana 

 

De acordo com o estudo intitulado “O processo de formação do espaço urbano da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, 1897-1985”, realizado pelo órgão estadual 

Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL (1986, p.78), a 

evolução da estrutura urbana de Belo Horizonte segue a seguinte periodização: 
 
1º. Período (1897/1920) – Caracterizado pela implantação da nova capital, gerando 
uma cidade sobretudo administrativa. 
2º. Período (1920/1937) – A cidade assume o papel de pólo econômico e social e 
apresenta um grande crescimento de população e área urbanizada. 
3º. Período (1937/1950) – O poder público implementa uma série de mudanças 
modernizantes no espaço urbano e altera significativamente sua imagem. 
4º. Período (1950/1967) – Caracterizado pelo desenvolvimento da indústria, com a 
ocupação da Cidade Industrial e a implantação da Mannesmann. O processo de 
metropolização ganha forte impulso. 
5º. Período (1967/1977) – Ampliação das desigualdades urbanas ao nível da infra-
estrutura e serviços urbanos e “aprofundamento da segregação social do espaço”. 
6º. Período (1977/1988) – Periferização dos loteamentos e assentamentos, 
crescimento imobiliário acentuado. 

 

Dentro da periodização apresentada acima, serão abordadas aqui somente as questões 

relevantes que intervêm na dinâmica da Praça da Estação, que se constituem na expansão do 

rodoviarismo no Brasil, na criação de um novo parque industrial para a cidade, na 

implantação do Sistema de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte – 

RMBH e do Trem Metropolitano (metrô de superfície). E extrapolando a referida 

periodização, falar-se-á do seu tombamento e do projeto de revitalização proposto em 1996.  

Para Silveira (2002, p.138), o modelo de desenvolvimento ferroviário durou até a 

revolução industrial brasileira, que ocorreu em 1930. A partir de então, as ferrovias passaram 

a contribuir com as interligações interregionais e intrarregionais. Contudo, Lacerda (2003, 

p.17) relata que apesar de a história do rodoviarismo no Brasil ter começado em 1856, com a 

construção da estrada União Indústria entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, em 1940, só 

havia 423km de rodovias estaduais e federais no país.  

Por isso, a inauguração da rodoviária de Belo Horizonte, em 1941, não representou 

num primeiro instante queda na utilização do transporte ferroviário. Cinco anos depois, em 

1946, foi criado o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais – DER/MG, que 

previa o Plano Rodoviário Estadual projetando uma malha de 12 mil quilômetros para o 

estado e privilegiava Belo Horizonte. Em 1950 a referida malha rodoviária estava implantada 

e ocorre a entrada no país da indústria automobilística no governo de Juscelino Kubstchek. 

Será nesse momento que a utilização da estação de Belo Horizonte se modifica, limitando-se 
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ao movimento de carga de alguns trens interestaduais, intermunicipais e suburbanos, que 

ligavam a capital a pequenas cidades próximas.  

Em 1957, foi criada a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA que decidiu dividir os 

diversos sistemas suburbanos que faziam parte da Estrada de Ferro Central do Brasil - 

E.F.C.B., fechar as linhas deficitárias e definir alguns segmentos que deveriam ser absorvidos 

por outros sistemas ferroviários. 
 
No final dos anos 60 os ônibus passam a ser mais utilizados concentrando para o 
ramal férreo o transporte de mercadorias e manufaturas e de alguns trens que 
ligavam BH a cidades próximas como Sabará e Rio Acima. Assim, a Estação 
Central enfraquece seu caráter de centralidade em relação à cidade... (ARROYO, 
2004, p.113-114). 

 

No levantamento histórico de Belo Horizonte realizado por Michele Abreu Arroyo em 

“Reabilitação urbana integrada e a centralidade da Praça da Estação”, a autora relata os 

motivos e as consequências do deslocamento do parque industrial situado no entorno da Praça 

da Estação para outra região da cidade, que será o segundo fator a modificar fortemente a 

dinâmica da Praça da Estação. 

 
A gestão de Juscelino Kubitschek como prefeito de Belo Horizonte, entre 1940 e 
1945, marca o início do processo de enfraquecimento da centralidade da Praça da 
Estação ... A meta de proporcionar um surto de progresso em um curto espaço de 
tempo e promover a cidade para o futuro e para um maior reconhecimento no 
cenário nacional, teve como um dos projetos prioritários implementar uma infra-
estrutura capaz de dar suporte a esse progresso. (ARROYO, 2004, p. 103). 
 

A autora dá continuidade, relatando que: 
 

[...] criada a Cidade Industrial [...] no município de Contagem [...] apesar de a cidade 
ter um comércio e uma indústria de bens de consumo em crescimento, ainda não 
possuía um parque industrial de grande porte. O setor siderúrgico, por exemplo, 
estava localizado em cidades próximas. [...] Esta ação do poder público teve o 
objetivo de assegurar a base econômica da cidade, já pensada como pólo aglutinador 
das cidades lindeiras [...] (ARROYO, 2004, p.103-104). 

 

Ainda de acordo com o mesmo texto: 
 

Aos poucos as indústrias localizadas entre a linha férrea e o Ribeirão Arrudas foram 
transferidas para a Cidade Industrial. No entorno da Praça da Estação muitos galpões 
industriais ficaram subutilizados ou passaram por renovações de usos constantes. 
Verifica-se então que a transferência do uso industrial para outra área não foi 
acompanhada de uma política pública de ocupação das áreas anteriormente 
destinadas a este uso. (ARROYO, 2004, p.104). 
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A Praça da Estação passa a ter um papel secundário na dinâmica da cidade e só 

readquire seu status de lugar de chegadas e partidas na década de 1980, com a elaboração e a 

implementação do Sistema de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte – RMBH e do Trem Metropolitano (metrô de superfície).  

Se a implantação do Sistema de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, por um lado, colocou a Praça da Estação de novo no caminho cotidiano da 

população, por outro também teve seus impactos.  
 
Entre os anos 80 e 2000 a Praça da Estação assume características de terminal 
identificado como Terminal Rui Barbosa. O número de ônibus que irá circular na 
região, tendo como ponto final a Rua Aarão Reis junto a Praça, vão afirmar o caráter 
de passagem e atrair o comércio popular e informal. (ARROYO, 2004, p.117) 
 

Mais à frente, o texto ainda explica que: 
 

A maioria das linhas com ponto nesta área [...] destinam-se a atender bairros 
periféricos [...] caracterizando uma alteração na utilização do comércio da região, 
considerando principalmente sua apropriação por usuários de baixa renda, devido às 
linhas de bairros da periferia e da região metropolitana. (ARROYO, 2004, p.120) 
 

Essa nova fase vai contribuir para a degradação e a não apropriação da região da Praça 

da Estação, seja pelo tempo que passou sem nenhuma manutenção, seja pelos usos a ela 

direcionados. 
 
[...] a prioridade das políticas públicas em relação à circulação e transporte não foi 
acompanhada no sentido de assegurar a caráter de permanência e vivência da área 
como um todo. O capeamento do Ribeirão Arrudas isolou a parte ajardinada da 
Praça, prolongado a sensação de distância entre esta e a esplanada que, por sua vez, 
foi ocupada como estacionamento rotativo para veículos particulares. A degradação 
dos espaços públicos ficou latente, o que reforçou a não apropriação destes enquanto 
lugares de convívio. (ARROYO, 2004, p.132). 

 

Então, a Praça da Estação será alvo de uma sucessão de discussões acerca do seu 

destino, devido ao grau de degradação deste patrimônio e à falta de verba para a sua 

restauração por parte do estado. A discussão de maior vulto se deu no “I Encontro pela 

revitalização do Conjunto da Praça da Estação”, realizado em 1981 pelo Instituto dos 

Arquitetos dos Brasil – IAB/MG, que ampliou o olhar sobre a região abarcando não somente 

a Praça da Estação, mas também as construções do seu entorno e no qual foi colocada a idéia 

desse lugar como um espaço cultural. 
 
[...] outro ponto muito válido para a leitura da Praça da Estação é seu próprio espaço 
– de significativas dimensões – e que, por isso mesmo, foi utilizado para grandes 
concentrações políticas nas décadas de 40 e 50. Se hoje este espaço está mal 
aproveitado e com suas funções diluídas ou perdidas, pode e deve ser recuperado em 
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proveito de uma faixa importante da população que ali poderia reencontrar novas 
formas de usufruir a cidade como ficou provado pelas festas juninas ali realizadas 
ultimamente. Seria oportuno lembrar que a Grand Central Station, de New York, 
fecha a Park Avenue e, apesar de conter o gigantesco edifício do Pan-Am, mantém 
suas características e funções de terminal rodoviário central além de criar espaços de 
lazer e de serviços para os habitantes da grande metrópole americana assim como as 
de Saint Lazare, em Paris, e de Paddington ou Victoria em Londres, correspondem, 
até hoje, ás suas finalidades originais, sendo também respeitos os seus entornos. 
(SUZY DE MELLO, 1981, p.47) 

 

O fruto desse movimento de pensar e cuidar a área em questão foi o tombamento do 

“Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Estação”, realizado pelo Instituto Estadual 

do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG, através do Decreto nº 

27.927 de 15/03/1988 do governo do Estado. 
 
Decreto No. 27927 de 15/03/88 – Tombamento do Conjunto Arquitetônico e 
paisagístico da praça Rui Barbosa, compreendendo a Praça, Jardins e Esculturas, 
Estação Central, Antiga Estação Ferroviária Oeste de Minas, Casa do Conde de 
Santa Marina, Edifício Chagas Dória, Serraria Souza Pinto, Escola de Engenharia da 
UFMG, Instituto de Eletrotecnica, Antigo Instituto de Química, Pavilhão Mário 
Werneck e Viaduto Santa Teresa. (IEPHA-MG, 1988). 

 

Conforme Arroyo (2004, p.138), o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município ampliou o perímetro do tombamento estadual em 1998, incorporando as quadras 

lindeiras à Praça ao longo do Ribeirão Arrudas e entre a linha férrea, e está representado em 

alaranjado na FIG. 12. Foi ainda definida uma altimetria máxima de 12 metros para 

intervenções e novas construções no perímetro estipulado e vários imóveis receberam 

proteção específica por meio de Tombamento e Registro Documental. 

Em 1996 a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte realizou um concurso de projetos 

para a Praça da Estação, cujo projeto vencedor vê-se na FIG. 13, a seguir. De autoria dos 

arquitetos Flávio Grillo, José Eduardo Beggiato e Edwiges Leal, propunha a reestruturação do 

espaço consolidando a imagem de grande esplanada com estacionamento subterrâneo para 

veículos e com infra-estrutura para eventos; capeamento de trecho do Ribeirão Arrudas e 

retomada do traçado original e dos jardins da outra parte da Praça. Parte da esplanada foi 

executada na época, sendo que o restante ficou paralisado por falta de financiamento. Esse 

projeto é significativo porque, como se poderá observar mais à frente, muito da atual 

configuração da Praça tem origem nele. 



 37

 
 FIGURA 12 – Conjuntos Urbanos Tombados em Belo Horizonte. 

Fonte: Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo Horizonte. 
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O contexto urbano descrito até aqui é que promoverá as ações abordadas na próxima 

seção, e foram estas ações que, ao transformar o espaço urbano aqui em foco, motivou a 

presente  pesquisa. 

 

 

2.5.3 A atualidade 

 

Nos últimos seis anos a região da Praça da Estação vem passando por um continuo 

processo de intervenções. Para Carsalade (2001, p.48), a cidade é o resultado da comunhão de 

objetivos de uma sociedade, a sua forma física reflete a nossa interação com ela e sua história 

particular é o resultado das diversas narrativas de seus habitantes. A seguir percorre-se o 

caminho que culminou na atual configuração do local. 

De acordo com o site do Museu de Artes e Ofícios, em 2001 foi realizado o “Fórum 

Quatro Estações”, no qual foi elaborada uma espécie de plano diretor para a região que se 

estendia do Parque Municipal até o Terminal Rodoviário pelo eixo do Ribeirão Arrudas, 

FIGURA 13 – Cronograma da reestruturação da Praça da Estação, projeto de 1996. 
Fonte: Jornal Estado de Minas 
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prevendo uma “operação urbana”8, dentro das diretrizes da Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo municipal. A aprovação das suas propostas permitiu intervenções especiais 

na área delimitada, possibilitando negociar a cessão do prédio da estação ferroviária e da 

Praça da Estação, em regime de comodato, ao Instituto Cultural Flávio Gutierrez - ICFG9, 

com o objetivo de implantar no local o Museu de Artes e Ofícios - MAO. Em setembro de 

2003 iniciaram-se as obras de restauração dos edifícios.  
 
[...] em seus nove mil metros quadrados de área estão os prédios históricos da 
Estação Central da cidade, sendo que no local funcionam uma estação de metrô de 
superfície [...] e um ramal ferroviário da Estrada de Ferro Vitória-Minas – EFVM; 
[...] ocupação dos dois prédios da Estação Central, o aproveitamento das áreas 
externas próximas ao local de embarque e desembarque de passageiros e a criação 
de um jardim-museu e espaços para restaurante, área de eventos, loja e áreas de 
convivência; [...] a estação do metrô, localizada ao lado do prédio da Estação, e a 
estação ferroviária de longo percurso, que funciona em outra edificação no entorno 
da Praça, continuam operando normalmente. (MURTA, 2008, p.86). 
 

A praça revitalizada foi inaugurada em 12 de agosto de 2004, e o MAO, em dezembro 

de 2005. Ambos podem ser apreciados nas FIG. de 14 a 20.  

 
 

                                                
8Instituída no município de Belo Horizonte pelo Plano Diretor do Município, Lei No. 7.165, aprovada em 27 de 
agosto de 1996, tem por objetivo viabilizar projetos urbanísticos especiais previamente delimitados. 
9 O ICFG foi criado em 1998, é uma entidade do terceiro setor, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a 
preservação, difusão e valorização do patrimônio cultural brasileiro.  

FIGURA 14 – Passarela central da Praça da Estação. 
Fonte: A autora 
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Logo após, a região passa por novas intervenções advindas do Projeto Linha Verde. 

Tal projeto está em implantação desde maio de 2005 pelo Governo do Estado, e consiste na 

construção de uma via de trânsito rápido, com 35,4km de extensão, ligando o centro da capital 

ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Na região de interesse desse estudo, 

foi construído o “Boulevard Arrudas”, finalizado em maio de 2007, consistiu na cobertura do 

FIGURA 15 – Vista Lateral do Prédio da Estação 
Fonte: A autora 

FIGURA 16 – Jardins Praça Estação 
Fonte: A autora 

FIGURA 17 – Museu de Artes e Ofícios 
Fonte: A autora 

FIGURA 18 – Bancos Praça da Estação 
Fonte: A autora 

FIGURA 19 – Ponto de Ônibus lado ajardinado 
Fonte: A autora 

FIGURA 20 – Fonte de água lado esplanada 
Fonte: A autora 
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Ribeirão Arrudas a fim de dar lugar a pistas mais largas para o tráfego, faixas preferenciais 

para o transporte coletivo e um completo tratamento paisagístico, ilustrado na FIG. 21. Isso 

foi realizado no trecho compreendido entre a Alameda Ezequiel Dias e a Rua Rio de Janeiro, 

conforme está marcado em vermelho na FIG. 3.  

 
 

Em janeiro de 2004 a Prefeitura de Belo Horizonte lançou o “Plano de Reabilitação do 

Hipercentro10 de Belo Horizonte – Centro Vivo”, que Vilela (2006, p.17) resume da seguinte 

forma: 
[...] pode ser definido como um conjunto de obras que visam à recuperação da área 
central, dividido em três linhas principais de atuação: “inclusão social e revitalização 
econômica”; “revitalização urbanística, ambiental e cultural”; e “segurança”. 
Através das referidas ações, o Programa tem como meta criar condições para 
reforçar o papel do Hipercentro como centro simbólico de Belo Horizonte, da 
metrópole nela centrada, bem como o de Minas Gerais; valorizar a diversidade de 
suas atividades e consolidá-lo como local de encontro; e por fim, transformá-lo em 
lugar “bom para morar, trabalhar, passear, aprender, conviver”. Entretanto, em 
ampla medida, o Centro Vivo veio apenas operacionalizar uma série de diretrizes já 
definidas pelo Plano Diretor (Lei 7165/96) e integrar uma série de ações e os 
projetos, de certo modo, desconexos que vinham acontecendo na referida área. 

 

Para Vilela (2006, p. 19), o Programa Centro Vivo abarcou a Praça da Estação 

principalmente por ser um local de grande fluxo de pessoas, prevendo várias ações a serem 

implantadas em todos os logradouros que compõem o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico 

                                                
10 Área definida como objeto de zoneamento (Zoneamento Hipercentro - ZHIP) pela Lei de Parcelamento, 
Ocupação e Uso do Solo Urbano no. 7165 de 27 de agosto de 1996, Cap. II, art. 7º., XXV: 
§ 2º. Entende se por área central a delimitada pela Avenida do Contorno. 
 

FIGURA 21 – Trecho do Boulevar Arrudas que passa pela Praça da Estação. 
Fonte: www.linhaverde.com.br 
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da Praça da Estação, com o propósito de consolidá-lo como eixo de concentração de 

equipamentos culturais, de lazer e de realização de grandes eventos a céu aberto, tais como 

shows, feiras e comícios. Exatamente por prever tais ações é que se pontua aqui a existência 

desse plano, cujo estudo será retomado no próximo capítulo, quando se pretende analisar os 

planos de turismo para esse local.  

Em 2007 foi apresentado um novo Plano de Reabilitação do Hipercentro, no qual a 

proposta de consolidar a Praça da Estação como um equipamento cultural e de lazer é 

fortificada pela indicação de uma série de propostas de ações para o local. Assim, a Praça da 

Estação reflete a colocação de Carsalade (2001, p.66) de que Belo Horizonte traz em si a 

influência de toda a história acumulada de seu povo. A ânsia de modernidade é sustentada por 

uma reflexão crítica bem característica, repropondo rumos e os absorvendo segundo o passo 

de cada um, subvertendo ao longo do tempo a rígida ordenação e a hierarquia formal. 

 

 

2.6 Onde se pretende chegar 

 

 Neste capitulo buscou-se colocar a História “como base para o futuro, dinamicamente 

reconhecida, e não como passado congelado; procurando entender historicamente a nossa 

posição atual”. (CARSALADE, 2001, p.51) E assim torna-se possível compreender o espaço 

urbano chamado Praça da Estação, na cidade de Belo Horizonte / Minas Gerais / Brasil, desde 

sua gênese até os dias atuais, tendo como pressuposto a existência de uma economia global 

com a qual atividades geradoras de renda desta cidade dialogariam, participando da DIT ou 

não. Essa será a base sobre a qual se analisará a atividade turística belo-horizontina, pois uma 

cidade que se torna fornecedora do centro dinâmico da economia capitalista terá como 

consequência direta não somente mais riqueza, a qual pode se traduzir em um patrimônio 

histórico mais rico ou belo ou significativo, mas também projeção mundial, o que pode gerar 

um fluxo turístico para a localidade. 

 Como se pôde perceber no decorrer deste capítulo, a construção da cidade de Belo 

Horizonte foi um ato político, com vistas a amenizar conflitos internos do Estado, ou seja, foi 

uma ação de dentro para dentro, sem conexão com o centro da economia global. Essa é 

também a tônica do ramal férreo que atende a cidade e que foi o embrião da constituição não 

só da Praça da Estação, mas da urbe belo-horizontina. 

 Quando Ouro Preto estabeleceu o dialogo com o centro da economia global, a 

organização mundial era relativamente simples, demandando produtos primários. Já Belo 
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Horizonte nasce sob a égide da Revolução Industrial, a partir da qual o mundo entra em uma 

espiral de evolução tecnológica e diversificação dos bens produzidos que persiste até os dias 

atuais. A economia e a sociedade se fragmentam de uma tal forma que atualmente poderia se 

dizer que não existe apenas um centro dinâmico da economia capitalista, mas que existem 

vários centros, e que estes não se caracterizariam mais necessariamente em países, mas 

poderiam ser ramos específicos da economia, dado o volume de capital que poderiam gerar. 

Gastal e Moesch (2007, p.19), ao abordar os fenômenos contemporâneos do crescimento das 

cidades, da globalização e da influência dos meios de comunicação, apresentam uma análise 

que vai ao encontro do raciocínio aqui apresentado:  
 
A realidade urbana contemporânea apresenta, ainda, uma nova versão de cidade, as 
chamadas cidades globais ou mundializadas. Estas se configuram como nódulos 
conectados a uma rede de cidades-satélites ao redor do planeta, graças à tecnologia, 
que organizam mercados especializados em termos profissionais e de serviços, para 
formar uma vasta região urbana via processos tecnológicos. Essas cidades se tornam 
nódulos justamente porque atuam como pontos estratégicos da globalização e, a 
partir delas, os processos econômicos serão impostos a todas as demais regiões do 
planeta. 

 

Seguindo o raciocínio, uma determinada cidade poderia desenvolver várias atividades 

econômicas que geram um grande volume de capital nacionalmente e com significativa 

projeção internacional, se relacionando com o centro econômico global das respectivas 

atividades, e, ainda assim, nenhuma delas se sobressair às demais suficientemente para ser 

reconhecida como o elemento identitário da cidade. Isso explicaria a imagem difusa 

turisticamente que Belo Horizonte apresenta, pois, apesar de ter setores da economia muito 

bem desenvolvidos como, por exemplo, ser um pólo de moda, com pessoas renomadas como 

o estilista Ronaldo Fraga que se relacionam com o centro global desta atividade, gerando um 

grande volume de dinheiro e um fluxo de turismo de negócios e eventos para a cidade, a moda 

não se sobressai com relação às demais atividades econômicas da cidade e não é vista como o 

elemento identitário da cidade, pois Belo Horizonte não é conhecida como a “cidade da 

moda”. 

Pois bem, analisando tudo quanto foi abordado neste capítulo, acredita-se que a cidade 

planejada por Aarão Reis para ser um pólo econômico do Estado cumpriu o seu objetivo. 

Contudo, sob o enfoque do turismo, o fato de Belo Horizonte não ter desenvolvido nenhuma 

atividade econômica que a colocasse como a cidade referência para o centro da economia 

global como um todo ou dessa atividade específica contribui para o tímido desempenho 

turístico que a capital mineira apresenta no cenário nacional e internacional.  



 44

Mas isso não é algo imutável, pois, se Belo Horizonte foi criada pela vontade do 

homem, também será através da intervenção deste que isso poderá ser mudado. Carsalade 

(2001, p.59) pensa que: 
 
A cidade que se criou em oposição a Ouro Preto e anunciou a modernidade abriga o 
mesmo espírito das montanhas, mas a seu modo. O vale ondulado “infinito” espelha 
um crescimento também incontável e aos ritos urbanos se incorporam às questões da 
superpopulação, das migrações rurais e das favelas. A cidade metaboliza de uma 
forma ou de outra estes processos e segue adiante, construindo a sua história e a ela 
adaptando seu corpo físico. 

 

E, nesse sentido, é interessante observar que todas as intervenções contempladas na 

seção anterior a esta têm como uma das justificativas para a sua implantação reativar o centro 

da cidade economicamente, tendo como uma das possibilidades o turismo. E realmente vários 

são os vetores que apontam para o turismo como uma das possibilidades de atividade 

econômica a ser desenvolvida na Praça da Estação: sua história, a arquitetura, sua centralidade 

dentro da urbe, o acesso facilitado pela Linha Verde e pelo Metrô, o espaço interno dos 

logradouros, a configuração de palco da esplanada da Praça da Estação após a sua 

revitalização, dentre outros. Veja bem, se o espaço físico da Praça da Estação foi modificado 

com o objetivo de propiciar o turismo, o meio mais eloquente de verificar se o objetivo foi 

alcançado é verificar in loco a existência da atividade turística, através da presença do próprio 

turista. Após pesquisa de campo realizada no período de 03 de julho a 01 de setembro de 2007 

por Murta (2008, p.111), durante o qual foram aplicados 402 questionários junto a moradores 

e 35 a turistas, a conclusão é a de que: 
 

A Praça da Estação, sustentada por sua história, inserida no cotidiano da população 
residente e transformada para acolher visitantes, não se fez exclusivamente para o 
turismo, mas se apresenta agora também para ele. No espaço em questão ainda não 
são percebidos sinais explícitos de que o uso turístico prevalece sobre usos 
anteriores, mas é possível identificar que na configuração do espaço o uso turístico 
foi contemplado, principalmente pela presença do MAO que permitiu a abertura à 
visitação de uma edificação que se destaca na paisagem urbana. Observou-se que o 
uso turístico desse espaço remete ao processo de turistificação, mas não o legitima 
necessariamente. O processo de turistificação de espaços urbanos se consolida à 
medida que a experiência turística se impõe física e operacionalmente sobre a 
experiência cotidiana. (MURTA, 2008, p.129). 

 

Então se tudo quanto realizado até aqui não foi capaz de transformar o turismo de Belo 

Horizonte no canal que vai conduzir a cidade a dialogar com o centro global da economia 

mundial, serão necessárias novas intervenções, políticas públicas miradas a esse fim. É por 

isso que no próximo capitulo se abordam os planos de turismo das três instâncias do governo: 

nacional, estadual e municipal. 
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3 DA CIDADE PLANEJADA AO PLANEJAMENTO TURÍSTICO DA CIDADE 

 

Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil. No ato da sua criação está 

intrínseco o desejo do homem de determinar seu próprio destino. Para Carsalade (2001, p.47), 

a idéia de territorialidade está associada à relação do homem com a sua existência e com o 

mundo, fazendo do lugar que ele habita não um lugar qualquer, mas algo ligado à sua 

identidade. Contudo, se, no traçado da sua planta baixa, Aarão Reis conseguiu expressar o 

ideário do planejamento da nova capital, atualmente muitos planos e pesquisas são elaborados 

na tentativa de dar respostas à multiplicidade de questões que se apresentam na urbe belo-

horizontina. 

 A ativação econômica do centro de Belo Horizonte, incluindo-se a Praça da Estação, é 

uma dessas questões que se colocam para os governos municipal e estadual. Considerar o 

desenvolvimento da atividade turística no local como uma das possibilidades para que se 

atinja esse objetivo é algo que o poder público mineiro já vislumbrou, tanto que o incremento 

do turismo foi citado como uma das justificativas para a implantação das diversas 

intervenções realizadas na área da Praça da Estação.  

Contudo, conforme identificado por Murta (2008, p.129), na Praça da Estação ainda 

não são percebidos sinais explícitos de que o uso turístico prevalece sobre usos anteriores; ou 

seja, a atividade turística ainda não se consolidou no local. Anjos (2004, p.61) aponta que 

planejar é um processo cíclico e retroalimentado constantemente, no qual a geração de 

propostas e soluções é contínua, bem como o processo de tomada de decisões, o que vai 

caracterizá-lo como um processo complexo. 

 Nesse capitulo, busca-se identificar, nos planos específicos da área de turismo traçados 

pelo município e pelo estado, as ações miradas a concretizar a referida ativação econômica e 

que atuem sobre o espaço da Praça da Estação. 

 

 

3.1 Planejamento + Turismo 

 

 Ruschmann (1997, p.83) define o planejamento como “uma atividade que envolve a 

intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar objetivos propostos. Ele tem por 

objetivo o aprovisionamento de facilidades e serviços para que uma comunidade atenda seus 

desejos e necessidades”.  

 De acordo com Boullón (2002, p.72), a origem do planejamento físico se deu: 
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[...] como uma tentativa de dar resposta racional à necessidade de resolver os 
problemas criados pelo uso anárquico do solo, a partir do momento em que a 
expansão da humanidade, em termos quantitativos, trouxe como conseqüência a 
competição pelo espaço nas áreas de terra em exploração e o avanço rumo à 
conquista de outras partes incultas. Seu campo de ação é toda a superfície da terra, 
seu objetivo é a organização do espaço e sua função é a de aperfeiçoar o uso atual, 
procurando fazer com que não entre em crise pelo esgotamento prematuro dos 
recursos não-renováveis. Em outro plano de ação, deve determinar a potencialidade 
de adaptação do solo, mediante a medição de sua capacidade de absorver a expansão 
dos sistemas produtivos atuais, provocada pela multiplicidade de necessidades 
criadas pelo mundo moderno. 

 

Ao abordar o planejamento territorial, Anjos (2004, p.64) afirma que a sua “finalidade 

está diretamente relacionada à superação de problemas de toda ordem, particularmente 

visando à justiça social, e à melhoria da qualidade de vida”, conforme preconiza o artigo 182 

da Constituição Federal do Brasil (2002, p.104):  
 
Art. 182- A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. 
§ 1º. – O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º. – A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º. – As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro. 
§ 4º. – É facultativo ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir,nos termos da lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I- parcelamento ou edificação compulsórios; 
II- imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo; 
III- desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 
os juros legais. 

 

Com a finalidade de regulamentar a política urbana tratada no referido artigo 182, foi 

sancionada em 10 de julho de 2001 a Lei No. 10.257 chamada “Estatuto da Cidade”. De 

acordo com essa lei, o objetivo da política urbana é ordenar o desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações. 

O Estatuto das Cidades recomenda também que tal ordenamento seja elaborado e 

executado pela União, determinando no Artigo 40 o Plano Diretor como o instrumento básico, 
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através do qual será realizado o ordenamento de território e do desenvolvimento econômico e 

social. 

No livro “Plano diretor participativo – guia para a elaboração pelos municípios e 

cidadãos”, do Ministério das Cidades (2004, p.14), o governo pontua que, para ele, fazer 

planejamento territorial é: 
 
[...] definir o melhor modo de ocupar o sítio de um município ou região, prever os 
pontos onde se localizarão atividades, e todos os usos do espaço, presente e futuros. 
Pelo planejamento territorial, pode-se converter a cidade em beneficio para todos; 
podem-se garantir condições satisfatórias para financiar o desenvolvimento 
municipal; e podem-se democratizar as condições para usar os recursos disponíveis, 
de forma democrática e sustentável. 

 

Assim, o Plano Diretor, que até então era um instrumento de controle do uso do solo, 

tem sua função ampliada, passa a funcionar como uma ferramenta indutora do 

desenvolvimento sustentável das cidades. Isso introduz a vertente econômica na discussão, ou 

seja, ao pensar o Plano Diretor, o planejador tem que ter em mente que este deve interagir 

com a dinâmica dos mercados econômicos. E é nesse sentido que o referido guia orienta que o 

município primeiramente conheça a sua estrutura fundiária, bem como as suas tendências de 

desenvolvimento, para, somente então, escolher, dentre os vários instrumentos previstos no 

Estatuto da Cidade, aqueles que ampliem as possibilidades de financiar o desenvolvimento 

urbano; que permitam que o município tenha o controle efetivo sobre o seu território e faça a 

gestão democrática do município; além de induzir o desenvolvimento e a inclusão territorial 

da população marginalizada. 

No Artigo 41 desse mesmo estatuto, a atividade turística é colocada como uma 

determinante para que a cidade deva elaborar o seu Plano Diretor: 
 
São obrigadas a elaborar e executar seus Planos Diretores as cidades: 
- com mais de vinte mil habitantes; 
- integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
- onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 
4º. do artigo 182 da Constituição Federal; 
- integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
- inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

 

A inserção da atividade turística no Estatuto da Cidade é uma forma de 

reconhecimento por parte do governo da importância do fenômeno turístico. Será a busca pela 

integração dos seus fatores que, segundo Ruschmann (1997, p.100), vai levar ao surgimento 

do desenvolvimento integrado do turismo, que tem por objetivo “o desenvolvimento coerente 

dos elementos físicos, econômicos, sociais, culturais, técnicos e ambientais, para satisfação de 
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turistas e empresários, e deve, necessariamente, estar inserido em uma política global, 

empreendida pelo governo”. 

O aspecto econômico do turismo é um forte argumento para a sua inserção no Estatuto 

da Cidade, haja vista que, no Brasil, ele vem demonstrando crescimento considerável desde o 

lançamento do Plano Nacional de Turismo, em abril de 2003, pelo Ministério do Turismo - 

Mtur. Segundo dados do Ministério do Turismo, que tiveram como o fonte o Banco Central 

do Brasil, o turismo bateu o recorde histórico em receitas cambiais em 2009 - foram 5.305 

bilhões de dólares. Em 11 de Março de 2010, o Ministério do Turismo divulgou que World 

Travel & Tourism Council tornou público o estudo anual “Viagens e Turismo: Impacto 

Econômico”. Esse estudo é feito em cooperação com a Oxford Economics, sendo que seus 

dados são coletados em 181 países. Nele o Brasil aparece em 13º lugar no ranking de países, 

que leva em conta vários indicadores do setor – importância do turismo para o PIB, geração 

de empregos, divisas geradas por turistas internacionais e investimentos públicos e privados. 

O Brasil ainda está entre os 10 primeiros países que devem produzir o maior volume em 

termos absolutos de PIB do turismo (10º lugar); na geração de empregos (diretos e indiretos) 

do setor (7º); na geração de empregos diretos no setor (5º); na rapidez de crescimento dos 

investimentos no setor (5º). O estudo prevê ainda uma recuperação gradual do setor em 2010, 

com crescimento de 0,5% no PIB de Viagens e Turismo no mundo, após uma retração de 

4,8% em 2009.  

Conforme Ruschmann (2002, p.113), cabe ao Estado organizar a atividade turística no 

país, e Solha (2006, p.97) complementa o raciocínio esclarecendo que: 
 
O conhecimento adquirido com a experiência de inúmeros países e localidades no 
desenvolvimento do turismo demonstra que, ao contrário do acontecia no passado, é 
imprescindível definir claramente os objetivos e as estratégias que devem nortear o 
poder público na implantação da política de turismo. Para tanto, deverá, oferecer o 
suporte para as decisões de planejamento, em função da sua visão de longo prazo e 
da definição clara dos limites e dos objetivos de desenvolvimento. 
 

Para Hall (2001), o planejamento é uma ação política antes de ser técnica. Lohmann e 

Panosso (2008, p.134) auxiliam na compreensão da diferença entre política pública de turismo 

e planejamento turístico, pois estes são dois conceitos diversos. O primeiro estabelece as 

diretrizes gerais de desenvolvimento turístico de um lugar, seja ele um país, estado ou 

município. Tais diretrizes deverão estar expressas em um plano de turismo, no caso do Brasil, 

no PNT. Conforme o “Estudo de competitividade dos 65 destinos indutores do 

desenvolvimento Turístico Regional – Relatório Brasil”, o PNT expõe as diretrizes da Política 
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Nacional de Turismo, constituindo-se em uma ferramenta de planejamento, gestão e ação 

estratégica que direciona a atuação do governo no setor, em parceria com a iniciativa privada. 

Como se pode perceber, o governo brasileiro vem atuando de forma cada vez mais 

organizada e consistente através da elaboração dos Planos Nacionais de Turismo, de 2003-

2007 e 2007-2010. Com relação ao PNT 2003-2007, o PNT 2007-2010 procura avançar “na 

perspectiva de expansão e fortalecimento do mercado interno, com especial ênfase na função 

social do turismo” e, ao mesmo tempo, selar “um compromisso de continuidade das ações já 

desenvolvidas pelo Mtur e pela EMBRATUR no sentido de consolidar o Brasil como um dos 

principais destinos turísticos mundiais”, assegurando a continuidade das ações federais 

iniciadas no primeiro mandato do governo de Luís Inácio Lula da Silva (PNT, 2007, p.11).  

Com o objetivo de concretizar política e plano, foi criado na primeira versão do PNT o 

Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros Brasil, cuja proposta foi a estruturação de 

roteiros turísticos nas regiões turísticas brasileiras. O primeiro resultado desse programa foi 

evidenciado no Salão do Turismo de 2006, no qual foram apresentados 396 roteiros turísticos, 

dos quais “87 foram priorizados pelas unidades da Federação para obter padrão de qualidade 

internacional e, conseqüentemente, promoção do alcance das metas do PNT”; e no plano em 

vigor atualmente propõe “a identificação de destinos com capacidade de induzir o 

desenvolvimento regional entre os 87 roteiros citados” (Estudo de competitividade dos 65 

destinos indutores do desenvolvimento Turístico Regional – Relatório Brasil). 

Dentre os critérios de identificação dos destinos indutores está aquele que determina 

que “todas as unidades da federação e suas capitais deveriam ser contempladas”, de acordo 

com o mesmo documento. Outra determinação é que “esses destinos devem ser trabalhados 

até 2010 para a obtenção do padrão de qualidade internacional, constituindo, assim, modelos 

de destinos indutores do desenvolvimento regional, sendo essa uma das metas do PNT 2007-

2010” (Estudo de competitividade dos 65 destinos indutores do desenvolvimento Turístico 

Regional – Relatório Brasil). 

Dentro desse cenário, Minas Gerais tem um papel importante, seja como polo 

receptivo, seja como polo emissivo. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2007, p.23), o estado de Minas Gerais é o quarto em extensão territorial do país, possui 853 

municípios em uma área de 586.528,293 km2, onde vivem 19.237.450 de habitantes (IBGE, 

2007). Segundo o Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais (2006, p.14), em 2006 foi 

realizada pela Fipe / Embratur / Mtur uma pesquisa sobre o dimensionamento do turismo, na 

qual se levantou que, em 2005, esse Estado recebeu 4,2 milhões de visitantes, colocando-se 

em segundo lugar no ranking dos destinos turísticos mais procurados do país. 
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Belo Horizonte, nesse contexto, aparece como peça-chave, por ser a capital do estado 

e também a porta de entrada para o acesso a muitos dos circuitos turísticos mineiros, além de 

constituir ela própria um circuito turístico. A cidade passou por um momento de 

fortalecimento da vontade política no setor turístico na primeira gestão do governo de Luis 

Inácio da Silva11, representado pelo desdobramento da política nacional para o setor, mediante 

a contratação da empresa espanhola Chias Marketing para elaborar um plano de marketing 

turístico para a Belotur, empresa municipal responsável pelo desenvolvimento das atividades 

ligadas ao turismo na cidade. O denominado Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo 

Horizonte começou a ser implantado em 2007, com previsão de investimentos de cerca 2,6 

milhões anuais, provenientes do governo federal e municipal e com apoio da iniciativa 

privada. 

Em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo governo federal e a fim de 

melhorar a governança da atividade turística no estado, a Secretaria de Estado de Turismo de 

Minas Gerais – SETUR/MG elaborou o “Plano Setorial do Turismo de Minas – Diretrizes, 

Programas, Planos e Ações” para o período de 2007/2010, seguida pelo órgão municipal, 

Belotur, que elaborou o “Plano de Marketing Turístico de Belo Horizonte”. Nesses dois 

planos se buscará conhecer quais são as ações destinadas a promover o aumento do fluxo 

turístico da cidade e como os atrativos são trabalhados. 

 

 

3.2 Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais  

 

O Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais foi elaborado pela Secretaria de Estado 

de Turismo de Minas Gerais – SETUR/MG com a participação de todos os segmentos 

representados no Fórum Estadual de Turismo. Esse documento expressa as pretensões do 

governo para o desenvolvimento da atividade turística para todo o Estado no período 2007 a 

2010 e está estruturado conforme demonstrado na FIG. 22, a seguir: 

As ações referentes à cidade de Belo Horizonte que interessam especificamente a este 

estudo se encontram no capítulo 4 - “Organização do Turismo de Minas Gerais” e no capítulo 

5 - “Eixos Temáticos”, destacados na cor azul na mesma FIG. 22. 

                                                
11 Nesse momento (2003-2007), o Ministro do Turismo era Walfrido dos Mares Guia, que é natural de Belo 
Horizonte. O governo do estado, representado por Aécio Neves, por sua vez, tem o desenvolvimento do turismo 
como um dos projetos estruturadores do Plano de Metas do seu governo. Também o vice-prefeito da cidade,  
Ronaldo Vasconcellos, é um militante do turismo no Estado. 
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O capitulo “Organização do turismo em Minas Gerais” possui quatro subitens, dentre 

os quais destaca-se aquele denominado: “4.3- Ações da Secretaria de Estado de Turismo”, no 

qual são descritas dezenove ações a serem realizados pela SETUR/MG, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento do turismo. Dentre essas ações, somente uma é direcionada à 

cidade de Belo Horizonte: “Programas especiais de incentivo ao turismo de eventos”. Esse 

programa propõe desenvolver Belo Horizonte como um destino de turismo de eventos e 

negócios e conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Banco 

Interamericano do Desenvolvimento - BID. De acordo com o Plano Setorial, o BID assinalou 

a possibilidade de investimento de até dois milhões de dólares na execução desse programa, 

desde que haja a contrapartida de 30% do Governo de Minas.  

O capítulo “Eixos temáticos” está dividido em sete subitens. Observou-se que, em 

quase todos eles, existem ações que contemplam BH, mas que de um modo geral repetem ou 

complementam os pontos que se destacam no eixo temático “Oferta Turística”, item “D- A 

vocação para eventos: Belo Horizonte e Minas Gerais”, a saber: 

 

1- A inserção de Belo Horizonte, de maneira mais competitiva, no circuito brasileiro do 

turismo de negócios e eventos é decisão estratégica tomada pelo Governo do Estado, com 

apoio da Prefeitura de Belo Horizonte – PBH e pelo Mtur.  

 

2- Aparecem quatro iniciativas estratégicas para o fomento do segmento de eventos e 

negócios: 

7- Propostas 
Fórum Estadual 

 de Turismo 

 
6- Inovações 

5- Eixos 
 temáticos 

4- Organização 
do turismo em 
Minas Gerais 

3- Planejamento 
Turístico - Novas  

Estratégias. 

2- O Ambiente 
 do  turismo. 

 
1- Apresentação 

Plano Setorial de 
Turismo de Minas 

Gerias  2007 – 2010. 

FIGURA 22 - Plano Setorial do Turismo de Minas Gerais 2007 / 2010. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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 Possibilidade da consolidação de Belo Horizonte como uma capital de excelência 

médica e em decorrência disso atrair eventos nessa área e desenvolver o Turismo de 

saúde; 

 Implantar em São Paulo uma Casa de Minas para divulgar os destinos turísticos 

mineiros e captar eventos; 

 Implantar serviço de receptivo turístico na Praça da Liberdade; 

 Estimular os projetos “BH 360º” e “Eu amo BH radicalmente”, elaborados pelo Belo 

Horizonte Convention and Visitours Bureau, que constituem novos segmentos para a 

cidade. 

 

Finaliza-se esta seção observando que não foram identificadas ações específicas para a 

Praça da Estação, no Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais – Diretrizes, Programas, 

Planos e Ações 2007/2010. Uma justificativa para essa situação pode ser encontrada na 

Apresentação do Plano Setorial, em que se tem a afirmação de que o mesmo “aponta metas, 

programas, projetos e aspirações apresentadas pelo Fórum Estadual de Turismo e outros 

constantes da ação da Secretária de Estado de Turismo”. Mais à frente o texto indica que ele 

“possui caráter referencial, visando fundamentalmente a apontar condições estratégicas para 

fortalecimento e articulação dos agentes privados encarregados da promoção do turismo no 

Estado e orientar diretamente os gestores do setor público” (Plano Setorial de Turismo de 

Minas Gerais 2007-2010, p. 130). 

Tudo isso significa para este trabalho que o órgão estadual de turismo, bem como os 

representantes do Fórum Estadual de Turismo, ainda não ativeram o seu olhar sobre o 

Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação, captando a totalidade do seu potencial como 

atrativo turístico da cidade e reconhecendo a necessidade de ações da sua parte que dêem 

prosseguimento e fortaleçam o processo de turistificação iniciado ali com a implantação do 

MAO, da Linha Verde e do Boulevard Arrudas. 

Uma vez que o Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais não contempla a Praça da 

Estação, automaticamente, o passo seguinte foi buscar conhecer as pretensões da próxima 

instância governamental, ou seja, o órgão municipal, a fim de verificar se estariam ali as ações 

que impulsionariam o turismo na Praça da Estação. Verificou-se, então, que o planejamento 

realizado pela Belotur para o recorte 2007-2010 foi voltado para o marketing e estava 

expresso no Plano de Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte abordado a seguir. 
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3.3- Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte 

 

 O Plano Horizonte, como é conhecido, conforme especificado na sua apresentação, 

“constitui-se em um instrumento técnico para alcançar o objetivo de impulsionar o turismo da 

cidade, contemplando seus desejos e aspirações”.  

Em seu corpo ele aborda todo o desenvolvimento do trabalho que foi realizado em três 

etapas: o diagnóstico; a formulação da estratégia de marketing e o plano operacional. 

Na fase do diagnóstico destaca-se que, a partir do levantamento da oferta turística, que 

foi realizado com o objetivo de determinar a potencialidade e o grau de aproveitamento dos 

produtos atuais, foi elaborada uma lista dos 56 principais produtos turísticos de Belo 

Horizonte e entorno, bem como fixada uma hierarquia para os mesmos que, no caso, a Chias 

Marketing classificou em “Produtos Estrela, A, B e Complementares”. 

É interessante observar que a cidade de Ouro Preto foi o único produto classificado 

como “Produto Estrela” nessa avaliação, o que remete à discussão realizada no capítulo 

anterior, reforçando a concepção de que o diálogo com o centro da economia global contribui 

positivamente para a projeção de uma cidade no cenário mundial. Esse aspecto é entendido 

dentro da metodologia da Chias Marketing como o quesito “notoriedade”. 

O resultado da segunda etapa desse trabalho denominado “A Formulação da estratégia 

de marketing” foi o estabelecimento dos seguintes objetivos e metas para BH atingir até 2010: 

1- Propiciar um cenário de mudanças no turismo da cidade de Belo Horizonte que a 

posicione no cenário turístico nacional. 

2- Fazer crescer o número de turista nacionais e estrangeiros acima da média 

brasileira; 

3- Aumentar a média de permanência do turista na cidade; 

4- Melhorar a oferta atual de cultura viva; 

5- Estruturar roteiros turísticos da cidade; 

6- Potencializar a oferta de produtos e atividades ao “ar livre” e “noturna”; 

7- Integrar as ações de marketing da Belotur e do Belo Horizonte Convention and 

Visitours Bureau.  

 

E ainda: as metas de promover o crescimento de 50% no mercado internacional e de 

25% no mercado nacional, acumulados entre 2007 e o final de 2010; alcançar uma estadia 

média de três dias, com incremento de despesa média do turista nacional e internacional. 
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Com base nos dados levantados na fase de diagnóstico, foram definidos seis roteiros 

por região geográfica da cidade com seus principais atrativos, a saber: “Marcos da 

Modernidade – Pampulha”, “Síntese de Minas – Mercado Central”, “Passado e Presente – 

Praça da Liberdade e Arredores”, “Horizontes da cidade – Mangabeiras”, “Vida ao ar livre: 

Savassi e Santo Antônio” e “Ofícios de Minas: Praça da Estação e Afonso Pena”. Contudo, no 

Guia Turístico da Belotur, o roteiro “Vida ao ar livre” não aparece, tem-se o bairro Savassi 

incorporado no roteiro “Passado e Presente”; e aparece um novo roteiro intitulado “Outras 

Regiões – Venda Nova, Norte, Nordeste, Leste, Noroeste, Oeste, Barreiro e Região 

Metropolitana”. 

O Plano Operacional foi à última etapa considerada e nele encontra-se o detalhamento 

dos objetivos, metas gerais e específicas por linhas de produtos, mercados prioritários e 

respectivos investimentos em marketing. Não foi abordado nada específico para a Praça da 

Estação.  

 

 

3.3.1- O produto turístico Praça da Estação 

 

De todo o trabalho desenvolvido no Plano Horizonte, será a recomendação especifica 

feita para o Roteiro Ofícios de Minas que terá maior relevância para este estudo.  

 
Roteiro Ofícios de Minas. Recomendação especifica: elaborar projeto para 
complementar a revitalização integral da Praça da Estação, com recuperação dos 
prédios de reconhecimento histórico e arquitetônico, incluindo as questões de 
trânsito, paisagismo e privilegiando a melhoria dos espaços culturais já instalados. 
(PLANO HORIZONTE - MARKETING TURÍSTICO DE BELO HORIZONTE, 
2006, p. 198) 

 

Tal recomendação, da maneira como foi colocada, dá margem a várias interpretações. 

A mais impactante seria a de que a Praça da Estação, enquanto um produto turístico, não 

estaria pronto, o que, inclusive, justificaria o seu fluxo turístico. 

Kotler (1993, p. 95) afirma que produto é algo que pode ser oferecido a um mercado 

com a finalidade de chamar a sua atenção, seja admirando-o, utilizando-o ou consumindo-o, 

com o objetivo de satisfazer um desejo ou uma necessidade. 

A Organização Mundial do Turismo (2001, p. 290) descreve o produto turístico como 

um conjunto de bens e serviços que são utilizados para o consumo turístico por determinados 
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grupos de usuários. Já no Glossário de turismo, disponível no site do Ministério do Turismo, o 

conceito de produto turístico é: 

 
1. “(...) a amálgama de elementos tangíveis e intangíveis, centralizados numa 
atividade específica e numa determinada destinação, as facilidades e as formas de 
acesso, das quais o turista compra a combinação de atividades e arranjos" (MEDLIK 
& MIDLETON apud CONGRÉS DE L'AIEST). 
2. Bem ou serviço negociado na indústria turística; pode ser unitário (passagem 
aérea, serviço de guia do turismo, hospedagem, etc.) ou um conjunto destes (pacote 
de viagem) (SÃO PAULO, s.d.). 

 

 Para Mário Petrocchi (2001, p. 19) os produtos turísticos são o resultado de uma série 

de combinações de serviços, efetuados pelas empresas especializadas no atendimento das 

necessidades dos viajantes, desde o momento que estes saem de suas casas até que regressem. 

Esses serviços, só se transformam em produto no momento em que são consumidos, antes 

disso são apenas ofertas, porque no turismo, a produção e o consumo são processos 

simultâneos. Middleton (2002, p. 131), em sua obra “Marketing de Turismo: teoria e prática” 

avança ao dizer que para o turista, o produto engloba toda a experiência – desde o momento 

em que ele sai de casa até o momento em que ele volta.  

Beni (2003. p.172) introduz o atrativo turístico na discussão, afirmando que o produto 

turístico é o conjunto de bens e serviços produzidos em diversas unidades econômicas, que 

sofre uma agregação no mercado, ao serem postos em destaque os atrativos turísticos. 

Interessante que Middleton (2002, p. 135), vê os atrativos como os elementos componentes do 

destino que determinam em grande parte a opção dos consumidores e influenciam as 

motivações de compradores potenciais. Mais adiante, Middleton (2002, p.137), aborda a 

questão da imagem dos destinos turísticos e diz que, em geral elas são baseadas mais em 

aspectos históricos do que em eventos atuais. Colocando como que é um objetivo do 

marketing do destino; sustentar, alterar ou desenvolver imagens a fim de influenciar as 

expectativas de compradores potenciais. E que as imagens dos negócios do turismo em 

destinos são, em geral, intimamente relacionadas à imagem do destino. 

 Muito bem, refletindo sobre essa base teórica, vislumbra-se duas possibilidades para 

responder se a Praça da Estação é um produto turístico pronto, ou não. A primeira seria se a 

delimitação do atrativo “Praça da Estação” fosse a área reabilitada, ou seja, Praça Rui Barbosa 

e MAO. Então a resposta seria SIM, este é um produto pronto, cumprindo todos os quesitos 

abordados nos conceitos vistos anteriormente.  

A segunda possibilidade seria se a delimitação do atrativo “Praça da Estação” fosse 

Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação. Acredita-se, inclusive, que ao utilizar o termo 
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“revitalização integral da Praça da Estação”, a empresa Chias Marketing estava se referindo 

exatamente ao Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação. E nesse caso, a resposta seria 

NÃO, o processo de turistificação do lugar está incompleto e deve ser estendido aos demais 

componentes do Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação. Existem problemas, como o da 

imagem desse espaço como o de um lugar inseguro, devido a sua ocupação histórica por 

camadas marginalizadas da população. Esta questão será abordada no próximo capítulo.  

 Em ambos os casos, a imagem da Praça da Estação coaduna com a imagem do destino 

Belo Horizonte, enquanto um destino de turismo cultural. Tanto que a sua imagem é 

sistematicamente utilizada em todas campanhas promocionais realizadas pela Belotur e 

SETUR/MG.  

A seguir gostar-se-ia de apresentar outras questões advindas da leitura do Plano 

Setorial de Turismo Minas Gerais e do Plano Horizonte, agregada ao prévio conhecimento do 

conteúdo do PNT, que apesar de sempre periféricas a questão central desse estudo, não são 

menos relevantes. 

 

 

3.4 Plano Setorial do Turismo de Minas Gerais  X  Plano Horizonte 

 

A primeira questão que se coloca é o fato de os planos das três instâncias 

governamentais possuírem o mesmo recorte temporal - 2007 a 2010 - ser positivo e 

demonstrar esforço conjunto e comprometimento com o desenvolvimento do setor. 

Contudo, detectou-se que os objetivos e metas não se encontram alinhados. Inclusive 

durante a exposição das metas do Plano Setorial de Turismo Minas Gerais notou-se que essas 

foram colocadas de forma genérica e não quantificadas, o que já acontece no Plano Horizonte. 

O ideal seria que os três planos tivessem os mesmos objetivos, guardadas as devidas 

proporções de município, estado e nação da forma como está esquematicamente representado 

na FIG. 23. 

Assim as ações estipuladas pelo estado, da maneira como foram colocadas, não 

possibilitam que seus resultados sejam mensurados. Para Lohmann e Panosso (2008, p.121), a 

melhor estratégia é que “os países que desejam incrementar e desenvolver o turismo interno, 

bem como competir no concorrido mercado internacional, devem ter uma política pública 

clara que, acima de tudo, estabeleça as diretrizes, as estratégias, os objetivos e as ações 

básicas para o setor”. E foi exatamente isso que o Ministério do Turismo fez, deixando claros 

seus objetivos para o país no PNT - 2007/2010: 
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PNT 2007-2010 

Plano Setorial do Estado 

Plano Horizonte  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

1) Promover a realização de 217 milhões de viagens no mercado interno; 

2) Criar 1,7 milhões de novos empregos e ocupações; 

3) Estruturar 65 destinos turísticos com o padrão de qualidade internacional; 

4) Gerar 7,7 bilhões de dólares em divisas. 

 

Rebatendo essas questões para os estados e municípios, caberia a estes estabelecer as 

suas diretrizes, a estratégia, os objetivos e as ações básicas. É o que ocorre no Plano 

Horizonte, já que sua meta é fazer com que BH: 

 

1) apresente um crescimento de 50% no mercado turístico internacional e de 25% no 

mercado turístico doméstico, acumulados entre 2007 e o final de 2010; 

2). Alcance uma estadia média de 3 dias na cidade; 

3) Aumento da despesa média do turista nacional e internacional. 

 

Cabe assinalar que o “Plano de Marketing de Belo Horizonte – Plano Horizonte” foi 

desenvolvido pela empresa Chias Marketing que foi a mesma que elaborou o “Plano 

Aquarela”, o “Plano Cores do Brasil” para o Ministério do Turismo. Esse fato pode ter 

contribuído para que o Plano Horizonte apresente amarrações com o Plano Nacional de 

Turismo que não existem no Plano Setorial de Turismo do Estado de Minas Gerais, ainda que 

se tenha observado no texto do Plano Horizonte que, quando este faz referência ao Plano 

Nacional de Turismo, ele o faz à versão 2003-2007. Isso pode se justificar pelo fato de que 

FIGURA 23– Esquema de integração dos planos de turismo. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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essa era a versão vigente naquele momento, ou que, para contemplar o período de 2007-2010, 

tais planos tivessem que ser elaborados concomitantemente. Mas o desconhecimento das 

metas do novo documento 2007-2010 deixa entrever uma falta de diálogo entre as várias 

instâncias do governo. A falta de articulação entre estado e município é referenciada no Plano 

Horizonte (2006, p. 128), ao discorrer sobre a política municipal de turismo: 
 
Pelas informações disponibilizadas pela Belotur, Belo Horizonte não tem uma 
política integrada de desenvolvimento e promoção turística. Existe uma série de 
iniciativas e ações que refletem alguns desdobramentos das esferas nacionais e 
estaduais para o setor. Em outros casos, verificam-se proposições isoladas, resultado 
da percepção da gestão da empresa. 

 

 Outra questão que adveio da referida leitura, foi a observação de que, no Plano 

Setorial do Turismo de Minas Gerais – Diretrizes, Programas, Planos e Ações 2007 / 2010, 

todas as ações descritas para o destino turístico Belo Horizonte são orientadas para o 

desenvolvimento do turismo de eventos. Já o Plano Horizonte (2006, p.100) cita que, na 

pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, realizada em parceria com o Ministério do Turismo de 

2006, foi incluída uma pergunta sobre quais são os principais atrativos dos destinos turísticos 

Belo Horizonte e Minas Gerais. Vê-se o resultado dessa pergunta nas FIG. 24 e 25, a seguir, 

nos quais se chama a atenção para o fato de que, na opinião de 50% dos turistas nacionais e 

48,1% dos turistas estrangeiros, esse destino se destaca pela oferta de turismo cultural; 

enquanto o turismo de eventos aparece com 8% na opinião dos turistas nacionais e 7% dos 

internacionais. 

 

Gráfico "A imagem turística de Belo Horizonte  
- Turista Nacional"
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      FIGURA 24 - Gráfico “A imagem turística de Belo Horizonte – Turista Nacional” 

Fonte: Dados preliminares da Pesquisa de Demanda do Turismo Internacional. FGV/MTur, 2006. 
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Gráfico "A imagem turística de Belo 
Horizonte - Turista Internacional"
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FIGURA 25 - Gráfico “A imagem turística de Belo Horizonte – Turista Internacional” 
Fonte: Dados preliminares da Pesquisa de Demanda do Turismo Internacional. FGV/MTur, 2006. 

 

Uma justificativa para tal situação pode ser, novamente, a simultaneidade temporal na 

elaboração dos planos. Contudo, o Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais (2006, p.90), 

no capítulo V – Eixos temáticos, item “D – A vocação para eventos: Belo Horizonte e Minas 

Gerais” desenvolve a seguinte argumentação: 
 
A inserção de Belo Horizonte, de maneira mais competitiva, no circuito brasileiro de 
turismo de negócios e eventos é uma decisão estratégica tomada pelo Governo do 
Estado, com apoio da Prefeitura de Belo Horizonte e do Ministério do Turismo. Essa 
decisão torna-se relevante pelos números apresentados pelo setor no Brasil, como 
mostra a pesquisa feita pelo Sebrae para a Federação Brasileira de Convention & 
Visitors Bureaux: são realizados anualmente 320 mil eventos no país, envolvendo 80 
mil participantes, com renda estimada em R$ 32,7 bilhões, gerando tributos da 
ordem de R$ 3,7 bilhões e 720 mil empregos diretos. A União Brasileira dos 
Promotores de Eventos (Ubrafe) revela que as feiras de negócios brasileiras 
cresceram 300% de 1992 a 2004. A belotur, com recursos do Ministério do Turismo, 
contratou a empresa espanhola Chias Marketing para a elaboração de uma pesquisa / 
diagnóstico sobre a vocação da capital de Minas para o setor e deverá implementar o 
programa  de recomendações a partir de 2007. 

 

Tal discurso dá a entender que a expectativa era de que essa pesquisa de marketing 

confirmasse a vocação para eventos da cidade, mas o resultado indicou outra vocação, e, 

assim sendo, todo planejamento de marketing turístico para Belo Horizonte a ser executado 

pela Belotur foi direcionado a dar ênfase ao turismo cultural. Haja vista o slogan implantado 

para a cidade ser: “Belo Horizonte: onde a cultura ganha vida”, que se vê na FIG. 26. 
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Em material promocional da Belotur intitulado “Plano Horizonte - Marketing Turístico 

de Belo Horizonte” encontra-se a seguinte proposição em relação à marca turística, que 

reforça o posicionamento da cultura como principal produto da cidade. 
 
A marca turística é o elemento de identidade e reconhecimento nos mercados. Seu 
desenho foi traçado pelo artista Carlos Bracher, valorizando a cidade como centro 
produtor de cultura e um dos principais destinos impulsores da inovação e 
modernidade no cenário nacional. A marca deve funcionar como elemento gráfico 
“guarda-chuva” para as campanhas promocionais de Belo Horizonte e região, 
estando presente em todas as promoções, ao lado das marcas especificas do setor 
turístico regional, e devendo ser usada por todos que queiram transformá-la na 
cidade mais pulsante do Brasil por sua cultura e pelo jeito mineiro de ser. 

 

Ao tratar a questão da política de comunicação que um plano de marketing turístico 

deve adotar, Ruschmann (2002, p.86) afirma que: 
 
O ideal é que seja empreendida por meio de um esforço integrado por parte de todos 
os empreendedores e órgãos públicos do turismo de um núcleo receptor, que, para 
viabilizá-la, deverão utilizar-se das diferentes técnicas de relações públicas, 
promoção de vendas e propaganda. 

 

Ruschmann (1990, p.43) considera ainda que: 
 

A comunicação dirigida à demanda turística potencial e real é tarefa bastante 
complexa. Ela deve atingir um grande número de pessoas, em regiões ou países de 
estruturas sócio-econômicas e culturais diversas; com diferentes necessidades, 
atitudes, gostos, expectativas, padrões, comportamentais etc. [...] Uma comunicação 
eficaz, neste caso, é aquela onde o comunicador (emissor) consegue detectar os 
gostos e as preferências das pessoas (receptores), criando imagens que as 
influenciam favoravelmente, estimulando-as a viajar para uma destinação específica. 

 

A partir das colocações dessa autora pode-se abstrair que é necessária uma ação 

conjunta da Secretaria de Turismo do Estado e da Belotur, envolvendo o Belo Horizonte 

Convention and Visitours Bureau, para que as ações, os investimentos, os materiais 

promocionais e tudo mais que diga respeito ao destino turístico Belo Horizonte sejam 

direcionados para a consolidação de apenas uma imagem / identidade turística da cidade. Não 

se considera aqui, de forma alguma, que o turismo cultural exclua o turismo de eventos e 

FIGURA 26 - Marca Turística e Slogan criados para Belo Horizonte 
Fonte: Guia Turístico da Belotur, Julho/2009. 

 



 61

vice-versa. O que se pretende é chamar a atenção para o fato de que se tratam de segmentos 

diferentes e que a imagem consolidada do destino Belo Horizonte é que irá influenciar os 

formadores de opinião que, no caso dos eventos, serão os organizadores que decidem qual é o 

lugar que deverá sediar determinado evento. Essa imagem poderá contribuir para a decisão de 

ir ou não de muitos participantes do evento, mas ela não será o principal fator decisório. 

Outros fatores como o conteúdo do evento, a distância e o preço terão maior influência. 

Contudo, a experiência turística vivida na cidade pode ser um fator decisório para que sua 

permanência seja ampliada ou haja o retorno à cidade dessas pessoas em uma outra 

oportunidade, como, por exemplo, nas férias. No próprio Plano Horizonte (2006, p.65) esta 

situação é colocada: 
 
Cabe ainda ressaltar a presença de destaque dos eventos de caráter cultural entre os 
principais produtos turísticos de Belo Horizonte. Os eventos são produtos turísticos 
com visitação restrita, limitada ao calendário de sua realização, mas que pelo 
potencial apresentado, se convergem em indutores de viagens e, nesse caso, os 
demais atrativos podem complementar a vista e ampliar o tempo de permanência do 
turista na cidade. 

 

Finaliza-se esta discussão informando que várias das ações propostas no Plano 

Horizonte já foram implementadas pela Belotur, como a adoção da marca, o slogan e os 

roteiros propostos que podem ser vistos no Guia Turístico de Belo Horizonte, já reformulado.  

  

Os “planos”, não somente de turismo, mas de qualquer que seja a área, são 

documentos estáticos, que registram o pensamento corrente no momento da sua redação, 

enquanto o plano colocado em prática é dinâmico, devendo encontrar respostas e adaptações a 

quaisquer demandas que se apresentem, sem implicar a re-escritura dos documentos. A 

prática corrente é que ao final do período seja realizada uma avaliação do que foi alcançado 

com o realizado, indicando quais percursos foram modificados e a sua razão. Tais dados 

servirão de base para a elaboração de um novo plano para o próximo período. 

A análise aqui realizada foi feita com base nas pretensões registradas nos documentos 

“Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais 2007 / 2010” e “Plano Horizonte” para a cidade 

de Belo Horizonte, ou seja, fez-se uma análise sobre aquilo que foi escrito nesses documentos. 

Acredita-se que, na prática, muitas adaptações foram e serão realizadas, pois as demandas 

estão se apresentando e os órgãos responsáveis por gerir o turismo no Estado e no município, 

estão construindo as respostas e adaptações necessárias a tais demandas. Contudo, somente ao 

final do período 2007-2010 é que se terá condição de avaliar concretamente os resultados. 

No Plano Horizonte (2006, p.102) encontra-se a seguinte colocação: 
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As principais conclusões do diagnóstico do Plano Nacional de Turismo, realizado 
em 2003, era de que o Brasil estava longe de ocupar um lugar no cenário do turismo 
mundial compatível com suas potencialidades e vocações. Isso ocorria em virtude da 
falta de articulação entre os setores governamentais, da ausência de conexões das 
ações e interesse entre o setor público e privado. 

 

 Após a análise do Plano Setorial de Turismo de Minas Gerias e do Plano Horizonte, 

tendo como premissa as metas estipuladas no Plano Nacional, observa-se que a falta de 

articulação entre os setores governamentais e a ausência de conexões das ações com os 

interesses parece persistir. Ainda que seja inegável a importância do esforço em conjunto que 

culminou no planejamento estadual e municipal, expressos em seus respectivos planos, esses 

dois documentos deveriam conter as referidas metas estabelecidas no Plano Nacional de 

Turismo, cada qual em sua escala própria, mas de forma que Belo Horizonte, ao atingir os 

seus objetivos, pudesse  contribuir para que Minas Gerais atingisse os dela, o que, por sua 

vez, somasse esforços para que o Brasil atingisse os dele.  
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4 A VERTENTE SOCIAL NO PLANEJAMENTO 

 

Até este momento se falou do lugar Praça da Estação situado na cidade Belo 

Horizonte e da intenção de consolidá-lo como um lugar de lazer, eventos e turismo, capaz de 

reativar esta região economicamente. Ainda que o foco dado até aqui tenha sido 

predominantemente econômico, entre o imaginado e o concretizado, entre o lugar e a política, 

está o homem. É ele que vem sendo sistematicamente reconhecido em todos campos do 

conhecimento como o eixo central do universo, não somente como o promotor da ação, mas 

principalmente como a razão de ser de tudo, para quem a ação se dá. Se hoje se pensa em 

preservar o meio ambiente, é para que as gerações futuras possam viver na Terra. Como foi 

visto no capítulo anterior, a política e o planejamento público devem garantir o bem-estar do 

cidadão. 

Também nos meios acadêmicos do turismo existe uma corrente que Panosso (2005, p. 

46), na sua proposta de divisão de fases de estudos teóricos do turismo, identificou como a 

mais recente e classificou como a terceira fase teórica, denominada “Novas Abordagens”, e 

que “propõe esquemas e interpretações que visam superar o Paradigma – Sistema de Turismo, 

seja por meio da reformulação da Teoria Geral de Sistemas aplicada ao turismo, seja por meio 

da tentativa de recolocar o homem no centro da discussão do turismo”. 

O objetivo deste capitulo é exatamente trazer o fator humano para esta discussão, 

como um das variáveis que influenciarão na resultante “Praça da Estação”, em seus vários 

usos, incluído o de atrativo turístico, pois nas palavras do então Diretor Geral da O.M.T., 

Peter Keller (2000), citado no Manual de operações da CREATO (2003, p.03): 
 
O turismo é um fenômeno seguidamente mal entendido, ele não é uma indústria, 
pois não proporciona transferências de bens e serviços, que seriam produzidos atrás 
de alguns muros das empresas. O turismo se focaliza sobre os seres humanos que 
visitam um destino em função de um ou vários atrativos, isto permite que encontrem 
outros seres humanos que ali vivem e fornecem os bens e serviços exigidos pelos 
turistas. Os moradores da localidade asseguram os serviços, os empregadores e 
empregados fornecem uma contribuição essencial à vida turística, mas não podemos 
entender os recursos sociais, culturais e naturais de uma localidade como 
mercadorias e sim como relações humanas. 

 

Panosso (2005, p.31) observa que a infraestrutura, a região de destino e os demais 

aspectos do turismo só são abordados pelo turismo porque o ser humano decidiu viajar. 
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4.1 A interação homem e Praça da Estação 

 

No capitulo 1 se contou como e por que a Praça da Estação foi construída, resgatando 

as intervenções de maior vulto que foram realizadas nela e suas justificativas, ou seja, o foco 

foi a sua forma física. Contudo, intrínseca nela, está a ação do homem, e é justamente o 

significado dessa ação determinando a forma física do lugar que gera o que se chama de 

paisagem que, na conceituação de Santos (2002, p.96), é “o conjunto de forma que, num dado 

momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o 

homem e a natureza”. Para Boullón (2002, p.120), a paisagem é uma qualidade estética que os 

diferentes elementos do espaço físico adquirem somente quando o ser humano os contempla. 

Para Yazigi (2002, p.13), o turismo está intrinsecamente ligado à paisagem, uma vez 

que esta lhe serve de atrativo, independente de ser natural ou antrópica. Se o homem, ao 

deslocar-se, é motivado por impulso de quebra de cotidiano, a paisagem é o primeiro 

referencial de mudança.  

Iná Elias de Castro (2002, p.124) em Paisagem e Turismo: o paradoxo das cidades 

brasileiras considera a paisagem como um recurso econômico do turismo, no momento em 

que este usufrui o fato de esta também poder ser entendida como uma imagem, utilizando-a 

por meio de fotografias e obras de arte divulgadas pelos meios de comunicação capazes de 

despertar nas pessoas o desejo de serem conhecidas. Assim, para essa autora, a paisagem 

turística poderia ser entendida como a natureza e sua gama de bens culturais, se tornando uma 

paisagem estetizada e valorizada. Ferrara (2002, p.79) vai além e afirma que: o apelo visual 

caracteriza o sistema cultural do nosso tempo e a publicidade turística faz da exploração da 

imagem seu grande atrativo. 

Cabe resgatar agora o conceito de atrativo turístico, uma vez que anteriormente se 

colocou a Praça da Estação como um atrativo turístico. Na seqüência, Yazigi trata a paisagem 

como tal e, por último, considera-se a visão de Ferrara. Cooper et all (2001, p.327) chama os 

atrativos turísticos de atrações turísticas e, segundo esse autor, as atrações: 
 
podem ser agrupadas como aquelas que são presentes na natureza e as artificiais. As 
primeiras incluem a paisagem, o clima, a vegetação, as florestas e os animais 
selvagens. As outras são principalmente os produtos da história e da cultura, mas 
também incluem complexos de entretenimento criados artificialmente, como os 
parques temáticos.  

 

Na visão de Lohmann e Panosso (2008, p.390), nem sempre seria possível apresentar 

uma definição de atrativos turísticos devido à diversidade de tipos existentes. Já Ignarra 
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(2003, p.53) traz uma visão a partir do ser humano e afirma que esse é um conceito complexo, 

uma vez que os turistas procuram sempre conhecer aquilo que é diferente do seu cotidiano. 

Assim, a atratividade dos pontos turísticos é subjetiva e varia de pessoa para pessoa. Logo, 

quanto mais raro for um atrativo, maior será sua atratividade. Pearce (1991, p.53) dirá apenas 

que atrativo turístico é um dado lugar, natural ou construído, que é foco de atenção do turista. 

Considerando que a Praça da Estação é um atrativo artificial, pois foi construído, e que 

se situa dentro de uma cidade, cabe levar a discussão sobre paisagem para dentro do espaço 

urbano, e é exatamente isso que Scherer (2002, p.103) faz ao afirmar que a paisagem nos 

conta muito sobre a maneira como as pessoas viveram nas cidades e que a melhor coisa que 

uma cidade tem a oferecer ao turista é ela mesma, na medida em que cada cidade tem sua 

feição, seus sons, aromas e paisagens, seus encantos explícitos ou reservados e que a tornam 

única. Nesse sentido Nunes (2002, p.219) corrobora apontando que : 
 
Quando a humanidade quer narrar sua história, tiram dos refúgios da memória, 
paisagens perdidas no tempo e no espaço para nelas situar os fatos. E assim até os 
dias de hoje turistas do mundo todo, fazem fila para conhecer locais onde se deu os 
mais incríveis fatos, na tentativa de serem testemunhas da história [...] e assim 
podemos dizer que sem paisagem a própria história seria outra. 

 

Acrescentando o aspecto simbólico, Cruz (2002, p.115) vê a paisagem carregada de 

signos em uma dimensão tanto do que é visível, concreto e real, quanto do que faz parte do 

imaginário do espaço geográfico. Nesse sentido a transformação das paisagens criadas para o 

turismo é uma forma de apresentar signos que se mantêm no imaginário dos turistas e 

visitantes. 

 Em todas as abordagens de paisagem aqui expostas, ela foi trabalhada como o 

resultado da interação do homem com o lugar, mas é tratada de forma distanciada e estática, a 

paisagem que ali está, que se vê em um dado momento. Na continuação da sua definição de 

paisagem, Milton Santos (2002, p.96) dirá que o espaço são essas formas e mais a vida que as 

anima. 
 
[...] talvez seja a cidade o primeiro espaço para as nossas relações sociais – e este 
conceito também deve ser entendido amplamente. Se o conceito de lar está 
associado à idéia das relações pessoais, do mundo individual e da família, a cidade 
está ligada à noção de coletividade, local das trocas – sejam elas comerciais ou 
afetivas – do encontro. É o lado de fora da casa, mas ainda é um campo pessoal: o 
do trabalho, do lazer. É o lugar de onde vem o sustento, é o lugar dos amigos, a 
necessária contra-parte do lado de dentro. A cidade é, como o lar, um espaço 
construído no dia-a-dia, repleto de locais especiais, de evocações particulares, de 
significados.  (CARSALADE, 2001,p. 47) 

 



 66

Propõe-se refletir sobre a Praça da Estação tendo como referência os conceitos de 

espaço urbano e espaço público de Leite (2002, p.3), segundo o qual o espaço urbano somente 

se transforma em espaço público quando as ações (usos públicos) atribuem sentidos de lugar e 

pertencimento a eles e, de outro modo, essas espacialidades incidem igualmente na construção 

de sentidos para as ações.  

Esta pesquisa parte da premissa de que, antes de se iniciarem as obras na Praça da 

Estação, esta era um espaço público, possuía usos e significações para seus usuários, que 

deixaram de existir durante o período em que esse espaço estava passando pelo processo de 

requalificação12. Tal fato a caracteriza como um espaço urbano, no momento em que 

finalizadas as obras, em 2004, a Praça, requalificada, é inaugurada. A partir daí, novos usos e 

significados estão sendo construídos, bem como um outro processo de apropriação do espaço, 

tendo como consequência um novo espaço público. E é de interesse deste trabalho conhecê-lo, 

saber se a atividade turística já se inseriu na dinâmica do local e é percebida, e se não é, 

interessa compreender as relações sociais que envolvem este lugar para analisar como as 

demandas do turismo se inserirão nele. 

Para tanto se utiliza como fonte de dados o Plano de Reabilitação do Hipercentro de 

Belo Horizonte - Centro Vivo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas Urbanas. 

Datado de maio de 2007, o Plano de Reabilitação do Hipercentro tem por objetivo apontar 

soluções de planejamento, desenho urbano e paisagismo que permitam dinamizar usos e 

ocupação, implementar a melhoria do ambiente urbano e a valorização das áreas públicas, 

conferindo as mesmas condições de vida compatíveis com o seu potencial e sua importância 

na cidade. 

Segundo Arroyo (2004, p.27), as propostas de intervenção no espaço urbano, ao longo 

dos anos, foram tendo dimensões e denominações diversas, tais como “revitalização”13, 

“requalificação” e “reabilitação”14. Para essa autora (2004, p.32): 
 
A reabilitação urbana como instrumento de planejamento tem o papel de estabelecer 
a continuidade nos processos de apropriação dos espaços, no sentido de incorporar 
as demanda físicas e sociais contemporâneas atreladas às referências simbólicas do 
passado e às potencialidades futuras dando um sentido de constância temporal. 
Trata-se então de processo a longo prazo, de atualização do passado as demandas e 

                                                
12 Vilela (2006, p. 87): requalificação e reabilitação são a mesma coisa. 
13Revitalização: é a integração do patrimônio arquitetônico na vida social da cidade atribuindo-lhe uma função 
moderna no contexto das atividades e necessidades atuais do homem.já a adaptação desse mesmo patrimônio, de 
maneira coerente, com seus elementos de interesse cultural, às necessidades do tempo presente é o que se chama 
de reabilitação. (ARROYO, 2004, p.27) 
14 Reabilitação: é a adaptação do patrimônio arquitetônico, de maneira coerente, com seus elementos de interesse 
cultural, às necessidades do tempo presente. (ARROYO, 2004, p. 27). 
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necessidades atuais e futuras da cidade, respeitando as práticas sociais / culturais 
consolidadas. 

 

A metodologia adotada no Plano Centro Vivo buscou obter uma visão ampla, foram 

realizadas diversas pesquisas, das quais se destaca primeiramente a pesquisa de opinião 

pública desenvolvida em julho de 2006, nas áreas que sofreram intervenção urbanística 

recente da PBH, dentre elas a Praça da Estação. Seu objetivo foi avaliar os impactos de tais 

projetos nas respectivas áreas de influência. Foram entrevistados um total de 273 passantes 

em toda a cidade, em diferentes horários, em dois dias por local. Participaram também os 

comerciantes, sendo que com eles foi feita uma pesquisa amostral. Conforme Vilela (2006, 

p.132): 
 
A pesquisa mostra ainda a percepção de uma mudança no perfil do público usuário 
da Praça da Estação e Praça Sete em função das intervenções já realizadas como 
aspecto positivo e instaura uma esperança na melhoria das condições atuais. Com a 
conclusão das obras, a área do entorno da Praça da Estação foi requalificada e 
revitalizada, a área ficou “limpa” com a retirada dos camelôs, da intensa circulação 
de ônibus após a inauguração da estação BHBus Aarão Reis etc. Entretanto, os 
comerciantes localizados no primeiro andar e térreo do Edifício Central, que fica no  
meio desse imenso canteiro de obras que virou a região, reclamam da decadência do 
comércio depois das obras. De acordo com o sindico, as obras do entorno são 
responsáveis pela evasão dos comerciantes e taxa de desocupação de 40% das lojas. 
Contudo os comerciantes locais que ainda resistem estão esperançosos de que a 
revitalização da região traga de volta o público e melhore o comércio. Por outro 
lado, há uma percepção de melhoria em relação a mudança do perfil do usuário local 
e na segurança: “em termo de comércio, está fraco, mas o ambiente aqui melhorou 
200%. Só de sair na rua a gente era assaltado. Agora não, saio tranqüilo por volta 
da meia noite, uma hora da madrugada, e vejo os casais namorando nos bancos da 
praça.” 

 

Salienta-se que no momento da pesquisa estavam em curso as obras do Boulevard 

Arrudas, motivo que segundo o Plano de Reabilitação do Hipercentro, influenciou 

negativamente as avaliações da requalificação da Praça da Estação. 

Outra etapa do referido plano foi mapear o perfil dos usuários do hipercentro de Belo 

Horizonte a fim de adequar os projetos de recuperação de cada lugar ao perfil dos seus 

usuários tradicionais. Dessa ação resultaram os mapas “Síntese da dinâmica urbana – Período 

diurno e noturno”, que se vê nas FIG. 27 e 28. O primeiro mapa mostra a apropriação da 

região durante o dia, e se chama a atenção para o fato de que a porção norte do Conjunto 

Arquitetônico da Praça da Estação - onde estão localizados o Centro Cultural da UFMG, a 

Casa do Conde, o Prédio 104 tecidos, o viaduto da Floresta e duas laterais dos jardins da 

Praça - estão coloridas na cor cinza claro, o que, segundo a legenda, significa que ali há um 

baixo fluxo de pedestres, um alto grau de degradação das calçadas, há também a apropriação 

do espaço por parcelas marginalizadas da população e se encontram edificações abandonadas, 
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galpões e imóveis fechados. Do lado oposto, a situação se repete para a Serraria Souza Pinto. 

Deve ser observado também que a Rua Aarão Reis e a lateral da esplanada da Praça da 

Estação estão marcadas em amarelo, identificando que são lugares de descanso da população 

de rua. No caso específico da esplanada, isso se deve ao fato de ali se situar a sede do Projeto 

“Miguilim”15. 

 
 

 

                                                
15 O Programa Miguilim é uma iniciativa da PBH, implantado em 1993, cujo objetivo é garantir as crianças e 
adolescentes em situação de risco social a oferta de oportunidades educativas, afetivas, culturais, socializadoras e 
profissionais para construir um novo modo de vida. O nome “Miguilim” vem de um romance de João Guimarães 
Rosa, onde um personagem chamado “Miguilim” oferece a uma criança uma nova perspectiva de mundo. 

FIGURA 27 – Síntese da dinâmica urbana DIURNO. 
Fonte: Plano de Reabilitação do Hipercentro BH. 
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Na apropriação noturna sintetizada na FIG. 28, foram identificados três usos, 

predominantemente na Rua Aarão Reis: pedestres para uso de transporte coletivo (em 

amarelo), população de rua para descanso (em vermelho) e pontos de lazer noturno, boemia e 

happyhour. O fato de somente a explanada da Praça da Estação se encontrar em amarelo é 

devido a ali se situarem pontos de ônibus e a estação central do metrô. Diferentemente do 

Plano de Reabilitação, aqui é considerado o mesmo perímetro do tombamento, excluindo-se 

assim a área marcada em azul escuro.  

 
 FIGURA 28 – Síntese da dinâmica urbana NOTURNO 

Fonte: Plano de Reabilitação do Hipercentro de BH 
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É oportuno mostrar o mapa da diversidade do hipercentro de BH, FIG. 29, oriundo da 

matéria publicada no Jornal Estado de Minas, em 10 de setembro de 2006, intitulada “Mapa 

do Coração de BH”. Segundo o jornal, se teve como fonte a mesma ação de mapear o perfil 

dos usuários do hipercentro, do mesmo Plano de Reabilitação do Hipercentro – Centro Vivo, 

que aqui é utilizado. Nele se vê a indicação de número 12 - Praça da Estação (circundada em 

vermelho) que aponta a região como boêmia popular, com bares e shows de música ao vivo. 

 
 

 

Chama atenção o fato de esta indicação se situar a um quarteirão de distância da Praça 

da Estação, no eixo da Avenida Amazonas. Pela FIG. 12, essa indicação está fora do 

perímetro de tombamento do Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação e diverge também 

da região de bares indicada na FIG. 28 , que se situa na Rua Aarão Reis.  

FIGURA 29 – Mapa da diversidade do Hipercentro 
Fonte: Jornal Estado de Minas. 
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Ainda que a indicação realizada na FIG. 29 não corresponda aos perímetros oficiais, 

capta-se uma certa lógica nela, pois, em verdade, os bares aos quais a indicação de número 12 

faz referência estão localizados no meio do quarteirão subsequente à Praça da Estação, de 

onde se tem uma boa visualização da Praça da Estação com o Museu de Artes e Ofícios ao 

fundo, possuindo ainda a segurança da circulação de pessoas devido aos vários pontos de 

ônibus nos quarteirões lindeiros.  

Das FIG. 28 e 29 abstrai-se ainda que a grande parte do Conjunto Arquitetônico da 

Praça da Estação não possui usos definidos, se constituindo como espaços urbanos a serem 

ocupados, principalmente no período da noite, o que é mais um indicativo de que a área pode 

ser utilizada para a realização de eventos. Essa é uma situação notória, pois, na pesquisa de 

percepção ambiental realizada no Plano de Reabilitação com o objetivo de conhecer a visão 

dos diversos grupos sociais presentes ou interessados na área em estudo, quanto às referências 

que marcam a história do local, suas características atuais, as tendências de evolução e as 

expectativas e demandas deles, foi citado o seguinte: 
 
Praça Rui Barbosa, Boulevard Arrudas e quarteirões adjacentes: área que vem se 
consolidando como importante eixo de concentração de equipamentos culturais e de 
lazer, e realização de grandes eventos a céu aberto como shows, feiras e comícios. 
Neste sentido, a presença do complexo da Casa do Conde de Santa Marinha, do 
MAO, da Serraria Souza Pinto e do Parque Municipal, dentre outros, reforça esta 
vocação. A localização estratégica da área é reforçada pela presença da estação 
central do metrô e de integração de ônibus urbano da Rua Aarão Reis. Apesar dos 
investimentos recentes de requalificação das Avenidas do Andradas e Contorno no 
trecho do Boulevard, da Rua Aarão Reis e da Praça Rui Barbosa há ainda muitos 
imóveis vazios e subutilizados na região, muitos deles tombados ou reconhecidos 
como de interesse cultural. (PLANO DE REABILITAÇÃO DO HIPERCENTRO 
DE BELO HORIZONTE, 2007, p.14). 

 

Os eventos como alternativa de uso para a Praça da Estação também é questão 

colocada no Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo Horizonte, no item “Apropriação 

Especial dos Espaços Públicos”. 
 
Deverão ser criadas feiras de caráter permanente em áreas públicas requalificadas e 
apropriadas ao caráter específico de cada uma delas. Entre as possibilidades 
avaliadas como mais interessantes para criar novos eventos turísticos e atrair novos 
públicos para o Hipercentro citam-se: 
- Feira de objetos usados, antiguidades, sebos e brechós na Rua Sapucaí 
-... devem ser promovidos eventos ... especialmente na Praça da Estação ... 
- ...outros eventos poderão acontecer em imóveis subutilizados ... galpões ao longo 
do Boulevard Arrudas... 
- Pratica de esportes radicais: ... criação de espaços voltados a essas atividades 
também no âmbito urbano ... propõe-se ... a implantação de equipamentos destinados 
à prática de skate, na modalidade street, em via lateral embaixo do viaduto Santa 
Tereza.  
- Criar ruas de lazer: ...aos domingos, sejam fechadas ao tráfego [...] (PLANO DE 
REABILITAÇÃO DO HIPERCENTRO DE BELO HORIZONTE, 2007, p.32). 
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Ao longo da história da Praça da Estação, os eventos apareceram em diversos 

momentos, como um dos principais usos da Praça da Estação; que é resgatado e formalizado 

como uma das vias de desenvolvimento econômico apontado no Plano Setorial de Turismo do 

Estado de Minas Gerais, como visto no capitulo anterior. 

De acordo com notícia intitulada “Rio de Janeiro lança estratégia para captação de 

eventos” e veiculada pelo Ministério do Turismo em 26 de maio de 2009, a inclusão do 

segmento de negócios e eventos como uma das principais estratégias do MTur e do Instituto 

Brasileiro do Turismo, para atrair turistas estrangeiros ao Brasil, colocou o país entre os 10 

destinos que mais recebem eventos internacionais no mundo, ocupando o oitavo lugar no 

ranking da International Congress and Convention Association, ficando à frente de países 

historicamente fortes no setor, como Áustria, Holanda, Bélgica e Austrália. Segundo a 

referida notícia, a Embratur aponta Belo Horizonte (4,1%) como o quinto destino no Brasil no 

segmento de Negócios, Eventos e Convenções, ficando atrás somente de São Paulo, com 

49,4%; Rio de Janeiro (22,3%), Porto Alegre (8,2%) e Curitiba (5,4%). 

Tendo-se em conta a proximidade geográfica de Minas Gerais dos dois principais 

destinos desse segmento no Brasil, sendo que São Paulo aparece sediando praticamente 

metade de todos os eventos realizados no país, há que se considerar que os mineiros têm 

muito espaço para crescer, tanto como um competidor dos destinos São Paulo e Rio de 

Janeiro, como um sucessor destes para a próxima edição dos eventos. Por tudo quanto foi 

descrito acima, considera-se que realmente os eventos podem ser uma boa alternativa de 

desenvolvimento econômico. 

 

 

4.2 As propostas do Plano de Reabilitação do Hipercentro - Centro Vivo 

 

Também no Plano de Reabilitação do Hipercentro é feita uma série de propostas para 

o Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação, sendo que o principal motivo para trazê-las à 

tona neste trabalho é o fato de elas indicarem o caminho que se pretende seguir na construção 

e na consolidação deste espaço como um complexo cultural. Há propostas pontuais para 

determinados lougradouros do Conjunto Arquitetônico, têm-se propostas direcionadas 

especificamente ao turismo, mas o importante é a visualização que o seu conhecimento 

proporciona de como o espaço está sendo pensado na sua totalidade. Outro aspecto é que 

essas propostas trazem o sentido de continuidade no planejamento e intervenção na Praça da 

Estação, que já foi colocado que será necessário, e, contudo, não se vê isso explicitado nos 
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planos de turismo abordados no capitulo anterior. Abaixo se vê nas FIG. 30 e 31, os esboços 

de duas das propostas direcionadas a lugares específicos do Conjunto Arquitetônico da Praça 

da Estação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As referidas propostas de intervenções realizadas para o hipercentro passaram por um 

processo de avaliação pelos técnicos da PBH, a fim de estabelecer a ordem de prioridade de 

implantação, cujos critérios foram o potencial estratégico da proposta, sua viabilidade 

econômica, seu grau de independência em relação às demais propostas, a abrangência espacial 

e o seu potencial de inclusão social. O quadro com todas elas se encontra no Anexo A, no 

final deste trabalho. Apresenta-se na FIG. 32, um quadro reduzido com as ações que estão 

ligadas ao Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação e/ ou ao turismo, dispostas pela sua 

ordem de prioridade. Julgou-se pertinente verificar se tais propostas haviam sido implantadas, 

isso também está registrado na FIG. 32.  

FIGURA 30 –  Feira Rua Sapucai 
Fonte: Plano de Reabilitação do Hipercentro 

FIGURA 31 –  Prática Esportes Radicais 
Fonte: Plano de Reabilitação do Hipercentro 
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Nenhuma das ações propostas foi implantada até esse momento, acredita-se que o 

motivo esteja relacionado à ordem de prioridade estabelecida. Contudo, se for consideradas 

intervenções realizadas com as obras na Praça – esplanada e jardins, MAO e Boulevard 

Arrudas, vê-se que a área foi alvo de um grande investimento. O importante de se ter o 

Ordem 
prioridade 

Propostas Plano de Reabilitação do Hipercentro de BH Observações 

17 Fechamento de pista do Boulevard aos domingos para atividades de lazer  24/07/2009 – 
Não foi 
implantado 

24 Feira de antiguidades, objetos usados, sebos e brechós na Rua Sapucaí  
“[...] viabilização de acesso e utilização da área situada em nível 
intermediário entre a Rua Sapucaí e a linha férrea para implantação de feira 
de objetos usados / brechós proposta para o local” Pág. 32 
 

24/07/2009 – 
Não foi 
implantado 

27 Promoção de novos eventos culturais em espaços públicos  
“[...] outros eventos poderão acontecer em imóveis subutilizados ... galpões 
ao longo do Boulevard Arrudas ...”  Pág. 33 
 

24/07/2009 –  
Não foi 
implantado 

39 Recuperação de Baixios de viadutos: Floresta e Santa Teresa 
“desobstrução e tratamento urbanístico dessas áreas com melhoria da 
iluminação e implantação de mobiliário urbano que propicie a utilização dos 
mesmos por pedestres, caracterizando-as como pequenas praças. No caso do 
Viaduto Santa Tereza, deverá ser considerada a alternativa de tratamento 
específico para a prática de esportes radicais e, no do Viaduto da Floresta, a 
área sob o mesmo deverá ser tratada de modo a integrar a Casa do Conde de 
Santa Marinha à Praça da Estação através da Rua Aarão Reis.” Pág.32 
 

24/07/2009 – 
Não foi 
implantado 

45 Operação urbana Cada do Conde/Boulevard Arrudas  
“Objetivos estratégicos: 
- Reforço do caráter cultural, integrando os equipamentos existentes e 
propostos através do eixo do Boulevard Arrudas; 
- Atração de novos empreendimentos imobiliários de caráter empresarial, 
diversificando os usos existentes e trazendo mais animação para a região; 
- Renovação urbana com concentração de potencial construtivo em áreas sub-
utilizadas nos quarteirões em torno da Casa do Conde e em frente ao Parque 
Municipal, ao longo do Boulevard; 
- Recuperação e reocupação das edificações de interesse cultural com usos 
culturais diversos; 
- Aumento da oferta de estacionamentos privados para atender a demanda dos 
equipamentos culturais e eventos da região.” Pág. 44 
 

24/07/2009 – 
Não foi 
implantado 

50 Implantação de transporte turístico interligando pontos de interesse no 
hipercentro e outros locais da cidade 
 

24/07/2009 – 
Não foi 
implantado 

52 Projeto de tratamento paisagístico da Rua Sapucaí  
“[...] tratamento urbanístico prevendo recomposição da arborização, 
regularização das calçadas, recuperação da balaustrada e iluminação especial 
para valorizar os edifícios de interesse cultural” Pág. 32 
 

24/07/2009 – 
Não foi 
implantado 

62 Projeto de espaço para prática de Esportes Radicais Urbanos  
“[...] propõe-se [...] a implantação de equipamentos destinados à prática de 
skate, na modalidade street, em via lateral embaixo do viaduto Santa Tereza.” 
Pág.33 

24/07/2009 – 
Não foi 
implantado 

FIGURA 32  – Quadro Propostas do Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo Horizonte 
Fonte: Elaborado pela autora 
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conhecimento das ações acima descritas, é que elas indicam que esse espaço está sendo 

pensando de forma contextualizada com seu histórico, está sendo visto em sua totalidade. 

Obviamente, uma vez que elas forem implantadas, os usos e o significado da Praça da Estação 

mudarão, mas esses são aspectos que sempre se transformarão ao longo do tempo, uma vez 

que eles são resultados da pluralidade de relações que se estabelecem no lugar.  

 

 

4.3 A alquimia do lugar 

 

Quem já pôde experienciar a estadia em um lugar “mágico”, “lindo” ou 

“inesquecível”? Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer países diferentes poderão, 

inclusive, citar mais de um lugar e, ao serem indagados sobre qual a diferença entre eles, 

justificarão descrevendo o sentimento que eles lhes despertaram. 

 
[...] o mundo é experenciado além de sua forma lógico-matemática, em termos de 
imagens, sentimentos e linguagem poética. Tudo isto, para se tornar uma experiência 
concreta, necessita “ter lugar”. O entendimento de um determinado lugar passa, 
portanto pelas suas estruturas concretas (substâncias, matérias, formas, texturas, 
cores) e também pela “atmosfera” gerada por esta determinada associação ... outro 
vetor importante ... tempo ou “quando” as coisas “têm lugar”. Como todas 
experiências humanas, a fruição integral do lugar é também dinâmica, tem uma 
história e uma capacidade de absorver mudanças mantendo e construindo sua 
identidade simultaneamente. (CARSALADE, 2001, p. 52) 

 

 Atendo-se ao quesito “atmosfera” que, para Carsalade, é fruto de determinada 

associação de elementos, vem a reflexão de que não seria exatamente isso que o planejamento 

turístico almeja: achar a fórmula para se criar essa “atmosfera” que se vê projetada no jargão 

“a cidade boa para o turista é aquela que é boa para o cidadão” e que nas entrelinhas quer 

dizer da sensação de bem-estar em um lugar que primeiramente é percebida pelo seu habitante 

e, posteriormente, pelo visitante. 

Mas o que faz uma cidade ser “boa”? Quais são os ingredientes e suas medidas? 

Segurança, uma paisagem agradável de estar e bela de olhar, as trocas / convivência dos 

cidadãos entre si e com o turista? Uma observação atenta e constante por parte dos órgãos 

responsáveis pela sua gestão? A participação do cidadão nos processos decisórios? 

Conhecer e respeitar os usos que os habitantes fazem de um dado lugar, da Praça da 

Estação, é uma estratégia para manter, resgatar ou modificar a sua “atmosfera”, a essência que 

faz aquele lugar ser, ou seja, seus significados. Mas não se pode esquecer de que os habitantes 

nascem, crescem e morrem, a população se renova, assim como as relações e os significados 
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que ela estabelece com os lugares. Então, Carsalade fala do tempo, “do quando as coisas têm 

lugar”, porque a cidade é mutante e preservar a “atmosfera” é um desafio. 

O fato é que não existe uma receita para fazer cidades “boas”, ainda que os seus 

elementos sejam conhecidos. Arroyo (2004, p.18) coloca que: 
 
Cidades como Belo Horizonte, que buscam o incremento do setor de serviços, que 
vem iniciando seu processo de intervenção nas áreas centrais, se voltam muitas 
vezes para o atrativo econômico baseado no turismo de negócios e na chamada 
“internacionalização cultural”. Assim, quais seriam as alternativas no 
direcionamento de políticas públicas urbanas para reabilitar as áreas centrais: as de 
valorização e apropriação plural ou de controle da diversidade social destes espaços 
setorizando as possibilidades de apropriação? 

 

As mudanças nos espaços urbanos acontecem de forma dinâmica e concomitantemente 

e, ainda que pareça um paradoxo, isso se dá em diferentes tempos. Tal enfoque é fortalecido 

pela adoção do conceito de totalidade proposto por Santos (1997, p. 51), que nos remete a 

uma complexidade de fatores responsáveis pelas especificidades de uma realidade qualquer. 

 
A história é uma totalidade em movimento, um processo dinâmico cujas partes 
colidem continuamente para produzir cada novo momento. O movimento da 
sociedade é sempre compreensivo, global, totalizado, mas a mudança ocorre a 
diferentes tempos: a economia, a política, as relações sociais, a paisagem e a cultura 
mudam constantemente, cada qual segundo uma velocidade e direção próprias – 
sempre, porém, inexoravelmente vinculadas umas às outras. 

 

O tempo da gestão pública é mais lento e levou anos para viabilizar a manutenção da 

Praça da Estação, enquanto o tempo da apropriação social é mais rápido, tão rápido que muda 

de acordo com o horário do dia, e à revelia de qualquer planejamento. Isso se dá porque em 

um mesmo espaço convivem as demandas do governo, da iniciativa privada e da população. 

As metas da Belotur vão ao encontro dos objetivos da Secretaria Municipal de Políticas 

Urbanas de ativar economicamente o hipercentro, e encontram eco nos espaços vazios da 

Praça da Estação. 

Ainda assim a indagação de Arroyo torna-se pertinente, pois notadamente a maior 

apropriação hoje existente na área do Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação é da 

população de rua, e as propostas existentes para o lugar não validam esse uso e não aponta 

alternativas para esse público, o que pode caracterizar um processo de gentrification no local. 
 
O que se nota é que a relação entre intervenções urbanas de larga escala e as alianças 
estratégicas entre poder público e setores do capital tiveram, por muitas vezes, a 
característica de expulsar os setores populares, “classes perigosas”, do que 
poderíamos chamar de centralidades da cidade, áreas que passam a representar um 
“ideal” de cidade, com modelos de ocupação aceitos mundialmente. (ARROYO, 
2004, p. 19) 
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Ao mesmo tempo, há que se ponderar que a Praça da Estação é um elemento 

identitário de Belo Horizonte e que o direito que a sociedade de forma ampla tem a esse 

espaço foi colocado no próprio uso plural proposto por Arroyo. Acredita-se que a questão da 

população de rua não deve ser tratada pelo viés da vitimização do indivíduo, este é um 

problema da sociedade que perpassa por questões sociais mais profundas que somente a 

ocupação de um determinado espaço da cidade por essa parcela da população e tais questões 

sociais não são o foco deste trabalho. O que se vislumbra é que ações para integrar essas 

pessoas à nova dinâmica social e econômica que se pretende para o lugar poderiam ser 

implementadas, por exemplo, através de uma parceira entre o projeto Miguilim, que é um 

programa do governo, institucionalizado, estruturado e que tem sede no próprio Conjunto 

Arquitetônico da Praça da Estação; e os mantenedores das demais instituições e comércio 

situados ali. Coloca-se apenas que o direito das pessoas de ir e vir à Praça da Estação não 

deve ser coibido por questões de segurança. 

Há ainda que se mexer na associação dos elementos que geram a “atmosfera” do 

Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação, mas o que pode ser seu futuro já se faz sentir 

nos bancos dos jardins da Praça, sempre ocupados pelas pessoas que se sentem bem em estar 

ali, porque a cidade é para o cidadão. O turista é, e sempre será, um visitante! 
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5 O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 

 

A definição do método de pesquisa é um importante passo no processo investigativo, 

pois será ele que irá determinar como os dados serão coletados. Conforme Gonçalves (2002, 

p. 37) o percurso metodológico é o caminho e o instrumental próprios para abordar aspectos 

do real, incluindo concepções teóricas, técnicas de pesquisa e a criatividade do pesquisador.  

De acordo com Panosso (2005, p. 19): 

 
O fenômeno turístico constitui hoje importante meio de distribuição e geração de 
renda e é justamente esse o principal ponto focado pelos estudiosos de maneira 
geral. Em inúmeros textos, os benefícios sociais do turismo são esquecidos, 
originando assim uma visão fragmentada e superficial desse fenômeno que necessita 
de uma interpretação minuciosa, fugindo dos textos acadêmicos reducionistas que 
simplesmente abordam uma ou duas de suas facetas. 
 

Visando obter uma abordagem que contemplasse todos os aspectos que envolvem a 

Praça da Estação é que se desenvolveu essa pesquisa em duas etapas, que se apresenta a 

seguir. 

 

 

5.1 Primeira Etapa da pesquisa 

 

A primeira etapa teve como meta conhecer as pretensões dos órgãos de turismo da 

cidade de Belo Horizonte, para contrapô-los a configuração social que surgiria e assim, ter 

parâmetros para avaliar se o seu retorno justificou ou não os impactos sociais levantados.. Isto 

foi pensado em cima da pesquisa de Rogério Proença Leite Então. Logo, um dos pontos a 

serem abordados na fundamentação teórica seriam as políticas públicas de turismo, fechando 

o foco, nas intervenções no espaço Praça da Estação em Belo Horizonte. 

Porém, antes disso, uma outra questão se colocava de forma premente: conhecer a 

Praça da Estação, sua história, sua importância dentro da urbi belo-horizontina, seu 

significado turístico, até mesmo para verificar seu grau de aproximação ou distanciamento do 

espaço estudado por Leite . Mas para se chegar a ponto de conseguir avaliar a Praça da 

Estação, teve-se que expandir a visão e avaliar a conjuntura de Minas Gerais no momento da 

idealização e inauguração de Belo Horizonte, e assim sucessivamente até localizar o Brasil no 

contexto mundial. 
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Uma vez concluído esses estudos, restou o aspecto social, tão bem mapeado e 

minuciosamente examinado na pesquisa de Leite, foi exatamente esse ponto que me motivou 

a realizar esta pesquisa. Daí surge o terceiro e último aspecto tratado na fundamentação 

teórica. O objetivo então foi ligar a visão do espaço como o lugar das coisas concretas, com a 

do lugar como espaço da idealização do futuro, como a do lugar como espaço onde as pessoas 

vivem. 

Nessa primeira etapa, se tem uma pesquisa qualitativa, onde para efetuar as 

investigações requeridas foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a análise documental. 

Apresentam-se os respectivos conceitos de pesquisa bibliográfica e a análise documental. de 

Dencker (1998, p. 125), para a qual no primeiro caso trabalha-se com dados secundários, ou 

seja, aquela desenvolvida a partir de material já elaborado, como por exemplo, livros e artigos 

científicos; e no segundo caso, trabalha-se com dados primários, ou seja, material que ainda 

não recebeu tratamento analítico. Dessa forma a primeira etapa dessa pesquisa possui a 

estrutura da FIG. 33. 
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FIGURA 33 - Estrutura da Primeira Etapa da Pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2 Segunda Etapa da pesquisa 

 

Ao final da primeira etapa da pesquisa, havia se apurado que o aspecto da apropriação 

social da Praça da Estação reabilitada havia sido pesquisado no Plano de Reabilitação do 

Hipercentro de Belo Horizonte. Que processo de turistificação foi estudado com propriedade 

na dissertação de mestrado de Rachel Sant’Anna Murta. E que, equivocada ou não, a visão do 

turismo como um elemento impulsionador do desenvolvimento econômico das cidades foi 

incorporada em todos os discursos sobre o assunto e esforços são empreendidos no sentido de 

concretizá-lo. Prova disso está no Plano Nacional de Turismo, no Plano Setorial do Estado de 

Minas Gerais de Turismo e no Plano Horizonte. 

Assim sendo, fazia-se necessário redirecionar a pesquisa. Goldenberg (2003, p. 14) 

afirma que “nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com início, meio e fim previsíveis”. 

Para essa autora pesquisar é um processo em que é impossível prever todas as etapas. Então se 

buscou apoio em Edward Hodnett, citado por Panosso (2005, p.117), que nos orienta que, 

para resolver um problema, devemos pôr claro: 

 

1- O que conhecemos: no caso da Praça da Estação, o turismo foi uma das justificativas para 

as intervenções realizadas no espaço público da Praça da Estação; que existem planos nas três 

instancias do governo com metas quantificadas para o setor turístico e que elas só se 

efetivarão por meio da presença e permanência do turista em Belo Horizonte, para tanto 

existência de atrativos como a Praça da Estação é vital. Finalmente, sabe-se que, apesar de 

todo o investimento feito na reabilitação da Praça da Estação o fluxo turístico para o local é 

incipiente, que os planos são genéricos e não indicam ações que retro-alimentem o sistema, 

levando o turista ao atrativo. 

 

2- O que não conhecemos: porque o turista não vai a Praça da Estação, já que existe fluxo 

turístico para a cidade conforme “dados do Ministério do Turismo afirmam que Belo 

Horizonte recebeu 310 mil visitantes em 2005”. (PLANO HORIZONTE, 2006, p. 15) 

Como relatado no capitulo 1, foi realizada uma pesquisa de campo por Rachel 

Sant’Anna Murta no período de 03 de julho a 01 de setembro de 2007, onde 35 turistas se 

dispuseram a responder ao formulário aplicado neste local. Cabe salientar que o trabalho de 

Murta é um estudo de caso, cujo objetivo, foi estudar a relação entre o patrimônio histórico-

cultural material e o processo de turistificação. Para tanto, ela elegeu uma área de Belo 

Horizonte: a Praça da Estação. Como procedimento metodológico, foram realizadas 
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entrevistas com profissionais de órgãos e entidades ligadas ao patrimônio e ao turismo. Além 

disto, foram aplicados formulários junto a usuários da Praça, moradores de Belo Horizonte e 

RMBH, e a turistas. Segundo Murta (2008, p.111), isto contribuiu para que : 

 
“...os usuários do espaço se manifestem no sentido de sinalizar o efeito que o espaço 
reconfigurado pode causar sobre o seu dia-a-dia e sobre as relações que se 
constroem na medida em que o espaço é utilizado para atividades diversas e por um 
público diversificado”. 

 

3- O que procuramos: o elemento que faz a ligação entre o turista e o atrativo. Essa situação 

foi esquematizada na FIG. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O elo de ligação entre o turista e o lugar, são os chamados canais de distribuição do 

turismo, definido por Cunha (2001, p.290) como “uma estrutura operativa, um sistema de 

PNT  2007-2010 
 
1)  Promover a realização 
de 217 milhões de 
viagens no mercado 
interno; 
2)  Criar 1,7 milhões de 
novos empregos e 
ocupações; 
3)  Estruturar 65 destinos 
turísticos com padrão de 
qualidade internacional; 
4)  Gerar 7,7 bilhões de 
dólares em divisas. 
 

Plano Setorial do Estado de 
Minas Gerias de Turismo 

1) Possibilidade da consolidação de 
Belo Horizonte como uma capital de 
excelência médica, atrair eventos 
nessa área e desenvolver o Turismo de 
saúde; 
2) Implantar em São Paulo uma Casa 
de Minas para divulgar os destinos 
turísticos mineiros e captar eventos; 
3) Implantar serviço de receptivo 
turístico na Praça da Liberdade; 
4) Estimular os projetos “BH 360º” e 
“Eu amo BH radicalmente”. 

Plano Horizonte 
1) Crescimento de 50% 
no mercado turístico 
internacional e de 25% 
no mercado turístico 
doméstico, acumulados 
entre 2007 e 2010; 
2)  Aumentar a média de 
permanência do turista 
na cidade para 3 dias; 
3)  Aumento da despesa 
média do turista nacional 
e internacional.; 

FIGURA 34– Esquema situação atual do processo de turistificação da Praça da Estação. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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relações ou várias combinações de organizações, através das quais um produtor de bens e 

serviços turísticos vende ou confirma a viagem ao comprador”. Dessa definição nos interessa 

apreender os canais de distribuição como uma estrutura operativa e de que, para tanto, são 

necessárias várias combinações de relações e organizações. Pois Pearce e Tan (2004, p.225) 

ao afirmar que “os canais de distribuição em turismo criam a ligação entre fornecedores e os 

consumidores, provendo informações”, chega ao ponto crucial da questão: a informação! 

Sendo que Victor T.C. Middleton (2002, p. 314) afirma que os canais de distribuição são 

também conhecidos como “canais de informações”. Ora, se o turista não tem o conhecimento 

que existe um lugar chamado Praça da Estação em Belo Horizonte ele jamais irá até lá. Mas 

se ele tem a informação, passa-se a ter a situação esquematizada na FIG. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNT  2007-2010 
 
1) Promover a 
realização de 217 
milhões de viagens no 
mercado interno; 
2) Criar 1,7 milhões de 
novos empregos e 
ocupações; 
3) Estruturar 65 
destinos turísticos com 
o padrão de qualidade 
internacional; 
4) Gerar 7,7 bilhões de 
dólares em divisas. 

Plano Horizonte 
1) Crescimento de 50% 
no mercado turístico 
internacional e de 25% 
no mercado turístico 
doméstico, acumulados 
entre 2007 e o final de 
2010; 
2) Aumentar a média de 
permanência do turista 
na cidade para 3 dias; 
3) Aumento da despesa 
média do turista nacional 
e internacional.; 

FIGURA 35– Esquema do processo de turistificação da Praça da Estação com Canais de distribuição. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Belo Horizonte como uma capital de 
excelência médica, atrair eventos 
nessa área e desenvolver o Turismo de 
saúde; 
2) Implantar em São Paulo uma Casa 
de Minas para divulgar os destinos 
turísticos mineiros e captar eventos; 
3) Implantar serviço de receptivo 
turístico na Praça da Liberdade; 
4) Estimular os projetos “BH 360º” e 
“Eu amo BH radicalmente”. 
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De acordo com Beni (2003, p. 181) na comercialização do produto turístico, a 

definição do processo de distribuição constitui uma estratégia de marketing. Middleton (2002, 

p. 318) complementa colocando que “um canal de distribuição é qualquer sistema organizado 

e servido, cujo pagamento é feito pelo orçamento de marketing, e criado ou utilizado para 

fornecer pontos-de-venda convenientes e / ou acesso aos consumidores, fora do local de 

produção e consumo.”. O autor se aprofunda no assunto ao dizer que: 

 
A essência dessa definição deliberadamente ampla é que os canais são 
cuidadosamente planejados pelos gerentes de marketing e servidos regularmente 
através de uma combinação de acesso on-line, centrais telefônicas, visitas de vendas, 
literatura de vendas, opções de multimídia e outras formas. Cada canal, uma vez 
estabelecido, organizado e servido, a um custo a ser pago pelos orçamentos de 
marketing, se torna efetivamente um canal de informações. Através de cada canal de 
informações flui um volume definido de vendas e receita durante o período de uma 
campanha de marketing. (MIDDLETON, 2002, p. 318) 

 

Para o marketing de produtos industrializados os canais de distribuição são 

basicamente o ponto de venda, e os meios de comunicação são as ferramentas utilizadas para 

fazer à promoção do produto e obter aumento nas vendas. Nessa ótica, no turismo, o ponto de 

venda seria a agência de viagens, pois ela é a principal comerciante do produto turístico. E 

Middleton (2002, p. 314) coaduna com este raciocínio reconhecendo que devido à 

importância tradicional dos agentes de viagens, a maioria dos textos sobre marketing em 

viagens e turismo trata da função de distribuição do ponto de vista do varejista, mas ressalta 

que elas não são o canal mais importante para a maioria dos negócios no turismo.  

 Pensando na reunião e combinação de elementos tangíveis e intangíveis que é o 

produto turístico, uma cidade, enquanto destinação turística, tanto pode ofertar os elementos 

já combinados em pacotes, quanto isoladamente, sendo que as agências de viagens sozinhas 

não dão conta de distribuir e informar o consumidor da totalidade destes. Para tanto, ela terá o 

auxilio do Estado / Município, ou dos próprios elementos isolados, que ao promoverem ações 

individuais de divulgação estarão informando o consumidor.  

Swarbrooke e Horker (2002, p.249) vão dizer que “os métodos de comunicação de 

marketing de uma destinação turística dependem do tipo de produto, dos objetivos da 

campanha e das características do mercado”. Estes autores indicam como métodos de 

comunicação de marketing: a folheteria, a mídia impressa ou relações públicas, a promoção 

de vendas; as vendas pessoais; a mala direta; o ponto de venda concreto; a propaganda e o 

patrocínio. Middleton (2002, p. 325) vai além e aponta que: 
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Em um destino turístico, por exemplo, as informações sobre o produto podem ser 
fornecidas em centros de informações turísticas, através de recepções de hotéis e em 
áreas de recepção para visitantes. Há também um escopo óbvio para se usar postos 
de gasolina, restaurantes de beira de estradas, bancas de jornal e correios, todos os 
quais oferecem locais para se comunicar com visitantes em potenciais. Considerando 
que esses pontos de acesso ... são, de fato, canais de distribuição alternativos. 

 

O gráfico “Meios de comunicação mais eficazes para atrair clientes”, visto na FIG. 36, 

resulta da pesquisa setorial das Agências de Viagens no Brasil (2006, p.26), realizada pela 

ABAV em parceria com o SEBRAE, e nos serve como referência para estabelecer quais os 

meios de comunicação a serem pesquisados. 

 

 

Além da pesquisa da ABAV, foi considerada aqui a especificidade de se tratar de uma 

destinação turística. Assim sendo, a pesquisa se constituiu nos seguintes canais de 

distribuição: Contato pessoal, Internet, Mídia impressa e Ponto de venda.  

Como limitação da pesquisa coloca-se o fato do produto turístico ser um bem 

intangível, composto de múltiplas partes que podem ser vendidas juntas ou separadamente. 

Sendo que o turista, não tem a obrigatoriedade de consumir nenhum desses elementos, assim 

FIGURA 36 – Gráfico Meios de comunicação mais eficazes para atrair clientes. 
Fonte: Agências de Viagens no Brasil – Pesquisa Setorial – PROAGÊNCIA. ABAV, 2006. 
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não existe um “ponto de controle” da atividade turística, aquele lugar que toda e qualquer 

pessoa que passar pela cidade, em algum momento, obrigatoriamente, ela passaria por ali. 

Não existe uma única forma de chegar ou sair da cidade, nem um único meio de hospedagem, 

muito menos um atrativo visitado por todos os turistas. Isso torna praticamente impossível 

mensurar a eficácia dos canais de distribuição de uma destinação turística. Em produtos 

tangíveis esta é mensurada pelo aumento do número unidades vendidas, que pode ser 

controlada no local onde são produzidas, por exemplo. 

Beni (2003, p. 182) explica que a distribuição do produto turístico pode se dar de três 

maneiras: a empresa efetua a distribuição e venda diretamente aos consumidores; a empresa 

opta por ter intermediários e por último, a empresa faz a venda diretamente e através de 

intermediários. No nosso caso, tanto o agente de viagens pode vender o produto Belo 

Horizonte já tendo combinado seus elementos hospedagem, alimentação, transporte, atrativos 

e outros; como ele pode vender qualquer um desses em separado; como o turista pode 

comprá-los diretamente do hotel, restaurante, locadora de carros e atrativo. Mas o turista pode 

viajar no seu carro, se hospedar na casa de parentes ou amigos, ali fazer suas refeições e não 

ter tempo para ir a nenhum dos atrativos turísticos. Então quer dizer que ele não está gerando 

receita para aquele município? Sim, indiretamente, mas gera, pois durante sua estadia aquela 

casa terá um aumento no seu gasto com energia elétrica, alimentação, dentre outros. Esse 

turista pode, ainda, utilizar apenas infra-estrutura básica da cidade como o supermercado ou ir 

uma padaria. 

Enfim, isto demonstra como o turismo é amplo e complexo, e o que se faz aqui é um 

recorte dentro deste macro sistema. Com certeza pessoas tomarão conhecimento da Praça da 

Estação das mais diversas formas e a visitarão, o fato de ter sido contemplado aqui o contato 

pessoal, a Internet, a mídia impressa e o ponto de vendas não significa que as possibilidades 

se esgotaram ai. Significa apenas que, nesta pesquisa, inferiu-se que estes são os principais 

canais de distribuição do destino Belo Horizonte que nos possibilita visualizar como o atrativo 

Praça da Estação é trabalhado. 

 

 

5.2.1 Contato pessoal 

 
O contato pessoal é o que se chama no mercado de “boca a boca”, ou seja, trata-se da 

recomendação que uma pessoa faz a outra pessoa de um lugar, serviço ou produto. Como se 

pode observar na pesquisa da ABAV, FIG. 36, ele é o mais eficaz de todos os meios de 
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comunicação e não poderíamos deixar de pesquisá-lo. Contudo devido ao incipiente fluxo 

turístico detectado na pesquisa de Murta em 2008, entendeu-se que a realização de uma 

pesquisa quantitativa, com aplicação de formulário na explanada da Praça da Estação, não nos 

traria os resultados desejados. Assim sendo, optou-se por focar o MAO, considerando que 

este é o atrativo âncora do Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação e que os museus tem 

como práxis ter um registro de visitantes. Definiu-se então efetuar uma entrevista com a 

administração do MAO no intuito de averiguar a percepção deste quanto ao seu fluxo 

turístico. Também é importante verificar sua participação e influência no processo de 

distribuição desse atrativo.  

A entrevista é um instrumento de coleta de dados utilizada na pesquisa qualitativa que 

Dencker (1998, p. 137), descreve como uma comunicação verbal entre duas ou mais pessoas, 

com um grau de estruturação previamente definido, cuja finalidade é a obtenção de 

informações de pesquisa. Dencker (1998, p. 138) explica que esse grau de estruturação é dado 

pelo roteiro de entrevista, que pode ser do tipo “estruturado”, onde se têm perguntas 

determinadas, ou pode ser do tipo “semi-estruturado”, onde se tem grandes tópicos a serem 

discutidos e isto dá maior liberdade ao pesquisador na hora da entrevista.  

No nosso caso, o roteiro é semi-estruturado e foi enviada ao MAO junto com o 

“Termo de consentimento e livre esclarecimento – Entrevista”, visto no Apêndice A. A partir 

da análise do referido roteiro, a administração do MAO identificou que o mesmo abrangia 

dois setores, o Setor Educativo responsável por controlar o número de visitantes e o Setor de 

Comunicação responsável pela divulgação do museu. Isto demandou que o roteiro fosse re-

elaborado dividindo-se em duas partes, conforme Apêndice B e D. O próprio MAO indicou 

quais seriam as pessoas a participar da pesquisa, a saber: 

- Setor Educativo: Gabriela Araújo Batista.  

- Comunicação: Fátima Andrade Dias. 

 

As entrevistas foram realizadas separadamente, em dias e horários diversos, foram 

gravadas e depois transcritas literalmente, vide Apêndices C e E. A sua análise se encontra no 

próximo capitulo, tópico “6.1 Análise Contato Pessoal”. 
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5.2.2 Internet 

 
De acordo com Middleton (2002, p.324) a  introdução da Internet no padrão de 

distribuição teve um enorme impacto, uma vez que este novo canal é flexível, de baixo custo, 

com uma capacidade quase que ilimitada e que reúne, de forma direta, o que antes era 

representado essencialmente por operações separadas. Proporcionando as empresas a 

possibilidade de criar seu próprio site e vender diretamente aos clientes, sem precisar de 

intermediários.  

Aqui, a principio, havia se pensado em efetuar uma busca no site “google” diretamente 

com os nomes do atrativo e destinação,“Praça da Estação Belo Horizonte”, por se depreender 

que esse é o percurso natural do interessado em visitá-la. Outros critérios haviam sido 

pensados também como não utilizar termos técnicos na pesquisa, bem como, não partir de 

conhecimentos prévios, tais como a existência de sites e portais oficiais da cidade, que 

facilitariam a busca para a pesquisadora, mas que não refletiriam a realidade do turista leigo e 

por fim, a pesquisa deveria ser realizada em toda a web a fim de não criar limitações de língua 

e conseqüentemente da origem do turista. 

Todavia, a busca realizada nestes padrões obteve 164.000 resultados, ou seja, um 

número impraticável de ser analisado. Concluiu-se que seria preciso fazer um refinamento nos 

critérios dessa pesquisa. Detectou-se que dentre as possibilidades existentes, a que poderia 

agregar valor a pesquisa, seria analisar os sites das Agências de Receptivos Turísticos da 

capital que participam da campanha “BH Espera por Você”. De acordo com informações 

obtidas no próprio site da campanha, este é um projeto elaborado pelo Belo Horizonte 

Convention & Visitors Bureau - BHC&VB, em parceria com a Secretaria de Estado de 

Turismo de Minas Gerais e a Belotur, cujo objetivo principal é reduzir os efeitos da baixa 

temporada na cidade, aumentando o fluxo e permanência dos turistas. Uma das ações dessa 

campanha foi à formação de um pool por 12 agências de receptivo turístico, que estruturaram 

roteiros diários por Belo Horizonte e entorno. 

 

 

5.2.3 Mídia impressa 

 

Retornando a FIG. 36, são vários os meio de comunicação impressos utilizados na 

divulgação dos produtos turísticos de uma Agência de Viagens, e também de uma destinação 

turística. Observou-se que a imagem da Praça da Estação aparece em grande parte do material 
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de divulgação produzido pela Setur, Belotur e BHC&VB. Contudo, para a análise aqui 

proposta, era necessário mais que apenas conter um foto, era preciso uma publicação que 

abordasse os atrativos da cidade, por isso concentrou-se a análise no Guia Turístico da 

Belotur. 

Outro fator que endossa a escolha desta publicação, é ela ter sido reformulada 

conforme orientações do Plano Horizonte. Há que se pontuar também que ela é o material 

mais completo e de fácil acesso ao turista que chega a cidade, uma vez que é distribuída 

gratuitamente nos postos de informações da Belotur na rodoviária, aeroportos, hotéis, dentre 

outros.  

 Sua análise se encontra no próximo capitulo item “6.3 Análise da mídia impressa”. 

 

 

5.2.4 Ponto de venda 

 

Neste caso se convencionou a aplicação de questionário junto Agências de Receptivos 

Turísticos participantes da campanha “BH Espera por Você”. O objetivo é conhecer como 

elas trabalham o atrativo Praça da Estação. Como as perguntas foram enviadas por e-mail para 

que as próprias agências respondessem fica caracterizado que o instrumento de pesquisa aqui 

utilizado é o questionário, e pode ser visto no Apêndice F.  

O questionário segundo Dencker (1998, p.146) é um impresso que tem a finalidade de 

obter informações de forma sistemática e ordenada, sobre as variáveis que intervêm em uma 

investigação, em relação a uma população ou amostra determinada. Continuando no texto 

Dencker coloca que a diferença entre questionário e formulário, é que no questionário as 

perguntas são respondidas diretamente no impresso pelo entrevistado e no formulário o 

preenchimento é realizado pelo entrevistador.  

Como se sabe, o questionário é um instrumento utilizado na pesquisa quantitativa, que 

Gonçalves (2002, p. 76) conceitua como o tipo de pesquisa que remete a uma explanação das 

causas, por meio de medidas objetivas, testando hipóteses, utilizando-se basicamente da 

estatística.  

São ao todo 12 agências na campanha “BH Espera por Você” e este é o nosso universo 

pesquisado. Nessa pesquisa foi aplicada a amostra probabilística simples, que é aquela 

escolhida de forma que todos os elementos que compõe o universo tenham uma probabilidade 

conhecida e igual de serem selecionadas para participar da amostra. 
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 Após a elaboração do questionário foi realizado um pré-teste, em Junho / 2009, onde 

foram enviados questionários a 10 agências de viagens em Belo Horizonte, a fim de se 

verificar suas deficiências. Três agências responderam e após ajustes advindos desse retorno, 

os questionários foram enviados ao seu público alvo em setembro / 2009. Seus dados foram 

tabulados usando o programa Excel, a partir disso foram gerados gráficos e as análises se 

encontram no próximo capitulo. 

 

Deixou-se para falar sobre a metodologia geral da segunda etapa ao seu final porque 

era sabido que cada canal de distribuição demandaria, para sua análise, um instrumento 

diferente, haja vista que cada canal distribuição tem características e dinâmicas próprias. 

Goldenberg (2003, p.27) auxilia no entendimento deste tipo de situação ao diz que o “que 

determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando 

se sabe aonde se quer chegar”. 

Ainda que na análise do ponto de venda se tenha lançado mão de uma abordagem 

quantitativa, essa etapa também vai se caracterizar por ser predominantemente qualitativa, 

levando-se em consideração que é aqui que se realizará o objetivo de analisar como o atrativo 

Praça da Estação é trabalhado nos canais de distribuição do destino Belo Horizonte. 

No capítulo que se sucede tem-se a análise dos resultados da pesquisa. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa com as suas respectivas 

análises. Para tanto, este está divido nos seguintes tópicos: análise do contato pessoal, análise 

da internet, análise da mídia impressa e análise do ponto de venda. Em cada uma dessas partes 

será feito um breve relato de como se deu à coleta dos dados, bem como serão analisados os 

dados coletados no campo. 

 

 

6.1 Análise do contato pessoal  

 

Em consonância com o quanto definido no capitulo 5, o canal de distribuição “contato 

pessoal” será analisado utilizando como referência o fluxo de visitantes do MAO, 

considerando que este é o atrativo âncora do Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação e 

usufruindo do fato do mesmo possuir registro de visitantes. A entrevista com a representante 

do Setor Educativo, Gabriela Araújo Batista, foi realizada no dia 25 de setembro de 2009, 

enquanto a entrevista com a representante da Comunicação, Fátima Andrade Dias, aconteceu 

no dia 02 de Outubro de 2009. Estas entrevistas serão analisadas em dois blocos, o primeiro 

tratará da percepção do fluxo do fluxo de visitantes, o segundo bloco tratará dos meios de 

comunicação utilizados pelo MAO. 

 

 

6.1.1 Percepção do fluxo de visitantes do MAO 

 

 O Museu de Artes e Ofícios ocupa o edifício da Estação Central na Praça da Estação, 

foi inaugurado em 14 de dezembro de 2005 e aberto definitivamente ao público em janeiro de 

2006. Conforme informado pela Assistente de Coordenação do Setor Educativo do MAO, este 

possui dois tipos de controle de visitantes. 

 
Um registro que é feito pela emissão de ingresso, cada visitante que entra, mesmo 
sendo dia gratuito [...] a gente joga no sistema [...] E temos também os dados que 
são preenchidos pelos visitantes. [...] é uma lista que fica na recepção [...] que na 
hora que você entra você preenche [...] 

  

Enquanto o primeiro controle irá registrar a totalidade dos visitantes do museu, por se 

constituir um procedimento obrigatório – emissão do ingresso – que é o dispositivo que dá 
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acesso ao acervo do MAO; o segundo controle é um procedimento facultativo ao visitante e 

em relação a este algumas ressalvas foram feitas. 

 
Esses dados é que não são 100% [...] por exemplo vem com criança, à criança não 
preenche [...] às vezes o idoso não quer preencher [...] 

 
 Mesmo sendo opcional o preenchimento do livro por parte do visitante, é empreendido 

um esforço por parte dos funcionários do MAO para que isto seja feito e no decorrer do tempo 

foi percebida uma melhoria na coleta desses dados. 

 
Eu assumi essa parte da pesquisa de visitante em 2007. Já era feito mas [...] não 
tinha essa coisa de que se a pessoa não queria a gente não dava um jeito de 
conseguir [...] Claro que eram dados reais. Mas não era todo mundo que preenchia. 
[...] hoje vamos jogar para 90 % [...] naquela era 70%. 

 

Está se dando ênfase a referida lista, porque é nela que se tem o registro da origem do 

visitante, ou seja, se ele é um turista ou não. E será esse quantitativo que nos servirá de 

referencial do fluxo turístico na Praça da Estação. A Assistente de Coordenação relatou que 

também são itens da lista, o gênero, a escolaridade e a profissão. Após a sua coleta esses 

dados são tratados da seguinte forma: 

 
[...] todo final de mês essa lista vem para cá, a gente faz o fechamento dos dados e 
gera gráficos [...] e eles dão origem a relatórios, a gente sistematiza, analisa, vê qual 
mês teve mais fluxo. 

 

Esses gráficos foram cedidos pelo Museu de Artes e Ofícios a esta pesquisa. A pedido 

da pesquisadora o recorte temporal foi de julho de 2008 ao último mês que eles haviam 

informações, que na ocasião era o mês de setembro de 2009. Este recorte temporal foi 

pensado, levando em consideração que a pesquisa de Murta se iniciou no mês de julho de 

2008. Para se obter um padrão comparativo com um dado já existente, aquele obtido na 

pesquisa de Murta, 35 turistas entre julho e agosto de 2008, os dados de apenas dois meses 

seriam suficientes, os mesmos meses do ano de 2009, por exemplo. Contudo, a data final do 

recorte foi estabelecida pensando que, uma vez que o MAO se dispôs a ceder esses dados, 

essa se configurava em uma chance única de obter um dado mais complexo, de um período 

mais longo, então se optou por solicitar até o último mês que eles tivessem a informação, que 

foi setembro de 2009, e que se encaixou perfeitamente, pois cobriu a distância temporal entre 

a pesquisa de campo de Murta e a da presente pesquisa.  
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Aqui se analisará os gráficos dos dados “Origem”, FIG.37, e o gráfico dos dados 

“Profissão”, FIG.39, que tem ligação com essa investigação. Os gráficos relativos aos dados 

“Gênero” e “Escolaridade” podem ser vistos nos Anexos B e C no final deste trabalho. 

A origem dos visitantes foi subdividida em seis grupos, conforme FIG. 38. Seguindo 

as orientações da OMT, para ser considerada turista a pessoa deve cumprir alguns requisitos, 

dentre os quais se destaca dois: estar fora do seu local de residência, e permanecer na cidade 

um período superior a 24 horas. Levando-se em consideração o tempo de deslocamento destes 

grupos até Belo Horizonte, só têm a possibilidade de cumprir estes pré-requisitos os grupos: 

Interior de MG – 2713, Outros Estados – 5668 e Outros Países 1348, o que gera  um total de 

9.729 visitantes que se encaixam no perfil do turista. Isto corresponde a 29% dos visitantes 

que preencheram a lista, considerando que o MAO possui apenas 5 anos de existência, ter 

quase um terço de turista como visitantes comprova a sua atratividade e o consolida como um 

equipamento turístico da cidade.  

 
 

Reforçasse que como já foi assinalado anteriormente, esse número não corresponde ao 

número real e exato de visitantes do MAO, pois este dado é oriundo da lista que fica na 

entrada do museu, cujo preenchimento é opcional e não são todos os visitantes que o fazem, 

logo, neste dado existe uma margem de erro, que segundo o Setor Educativo, eles não 

conseguem mensurar uma vez que a soma geral de visitantes incluem os eventos, exposições 

temporárias e escolas. Por esse motivo o MAO trabalha com o percentual e não com um 

número absoluto. Todavia, para se ter um comparativo é preciso ter o mesmo padrão, como a 

Número de visitantes por origem
julho 2008 a setembro de 2009 

 

2029 
2713 

1348 937

5668

14376 

BH Região Metropolitana
Interior de MG Outros Estados
Outros Países Não Respondeu / Ilegível

FIGURA 37 – Gráfico Número de visitantes por origem julho/2008 a setembro/2009. 
Fonte: Museu de Artes e Ofícios. 
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pesquisa de Murta foi quantitativa, e a unidade de medida adotada foi “número de turista na 

explanada da Praça da Estação que se dispuseram a responder o formulário”, para se verificar 

se os canais de distribuição foram eficazes na geração de fluxo turístico para o local, precisou-

se ordenar parâmetros, para se criar condições de seguir o padrão então estabelecido, e assim 

poder analisar o desenvolvimento da atividade turística no local. 

O mais importante aqui é que esse número é real, efetivamente nos últimos 14 meses, 

9.729 turistas estiveram na Praça da Estação. Visto de uma outra forma, pode-se inferir que 

houve um fluxo turístico médio de aproximadamente 695 turistas/mês no local. Se comparado 

com os 35 turistas que aceitaram participar da pesquisa de Murta, esse número indica que 

houve não só crescimento da atividade turística, mas também que ela vem se mantendo no 

decorrer do tempo, ou seja, se solidificando, ou seja, a Praça da Estação está em processo de 

turistificação. Todavia, a situação final, detectada por Murta (2008, p.129) se mantém: 

 
No espaço em questão ainda não são percebidos sinais explícitos de que o uso 
turístico prevalece sobre usos anteriores, mas é possível identificar que na 
configuração do espaço o uso turístico foi contemplado, principalmente pela 
presença do MAO que permitiu a abertura à visitação de uma edificação que se 
destaca na paisagem urbana. Observou-se que o uso turístico desse espaço remete ao 
processo de turistificação, mas não o legitima necessariamente. O processo de 
turistificação de espaços urbanos se consolida à medida que a experiência turística 
se impõe física e operacionalmente sobre a experiência cotidiana  

 

É oportuno informar os critérios de delimitação da amostra da pesquisa de Murta 

(2008, p. 112) que vão embasar sua conclusão e o endosso da presente pesquisa a essa 

conclusão.  

 
Como a população de interesse desse estudo (moradores e turistas em visita à Praça 
da Estação) é muito flutuante, ou seja, é extremamente variável, não foi possível 
determinar, com precisão, o total de pessoas desse universo. Por isso, com relação 
aos moradores, optou-se por utilizar as informações do Censo de 2000 do IBGE [...] 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte [...] cerca de 10.620.284 pessoas [...] 

 

 Na FIG. 38, chama a atenção o baixíssimo número de profissionais ligados ao setor 

turístico que registrou sua visita ao MAO, foram apenas 47 pessoas no intervalo de 14 meses, 

correspondendo a menos de 1% do total. É importante para o trade turístico que seus 

profissionais conheçam a oferta turística da cidade. Esse dado, também deveria refletir, de 

alguma forma, a operacionalização de pacotes, visitas e city tours por parte das agências de 

viagens receptivas e operadoras. Mais a frente se cruzará esse dado com aqueles obtidos nos 

questionários aplicados nas agências de viagens receptivas de Belo Horizonte. 
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Número de visitantes por profissão julho 2008 a 
setembro de 2009

800 506
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240

803

7671

759
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382
205

2825
400
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2428
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Administrador (gerente)
Advogado (juiz, promotor, desembargador)
Agente de viagem (guia de turismo, turismólogo, prof issionais de hotel)
Aposentado
Arquiteto
Artesão
Artista (ator, pinto, escultor, dançarino, músico...)
Comerciante
Dona de casa = do lar
Designer
Empresário
Engenheiro
Estudante
funcionário Público = servidor público
Historiador
Médico
Museólogo
Professor (pedagogo, educador)
Psicólogo (psicanalista, terapeuta)
Outros
Ilégivel / não respondeu

 
 

 

 

Nos seus anos de trabalho no MAO, Gabriela Araújo Batista, amadureceu a seguinte 

percepção sobre o fluxo de visitantes do MAO. 

FIGURA 38 – Gráfico Número de visitantes por profissão julho/2008 a setembro/2009. 
Fonte: Museu de Artes e Ofícios. 
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[...] nas férias o público escolar cai muito, mas em compensação nosso público geral 
não cai, por que os visitantes espontâneos aumentam  
 
[...] eventos na Praça [...] realmente no dia do evento a gente recebe mais pessoas 
[...] Ai a gente fica naquela, o sábado é de graça, o visitante vem, as vezes não é 
visitante, vem usar o banheiro do museu que é limpinho [...] até que ponto esse 
aumento é só quantitativo ou é qualitativo também  
 
[...] exposições temporárias como [...] das Tapeçarias - dos Gobelins [...] foi um 
dos maiores públicos desde a abertura do museu [...] Em julho, normalmente a 
gente tenta trazer essas exposições, justamente no período das férias, que é um 
período que a visitação escolar diminui mesmo 
 
[...] Os estrangeiros tem vindo mais. 
 
[...]. No final de semana, no sábado, vamos dizer que é o público alvo, é o dia de 
graça, que dá 600 pessoas, 400 pessoas, 300 pessoas, trabalhadores que vem. [...] E 
no domingo é o público, mais digamos, selecionado, público de classe A, B. 
 
[...] Atendemos muitas escolas. 

 

Em diversos momentos da descrição da sua percepção do fluxo de visitantes, Gabriela 

Araújo Batista, se remete ao retorno de público de ações promocionais do MAO nos meios de 

comunicação, que para o turismo, como dito anteriormente, funcionam como canais de 

distribuição.  

 
Também tem aumento no publico quando o museu participa de campanhas 
publicitárias. Por exemplo, quando aparece na Globo. 
  
[...].na recepção [...] Você escuta:” -  Nossa eu ia passar por Belo Horizonte só para 
ir as cidades históricas, ai me falaram que eu não podia deixar de visitar o Museu 
de Artes de Ofícios. Então eu vim para visitar o Museu de Artes e Ofícios.  
 
[...] Dia do trabalhador nos anunciamos na rádio favela, [...] teve mais de mil 
visitantes. [...] essas campanhas publicitárias trazem mais pessoas de Belo 
Horizonte. 
 
[...] temos o “Oficio da música”, o “Oficio da palavra” e tem palestras do setor 
Educativo. A divulgação é feita mais pela Internet e em faculdades... desse público 
não sei se tem algum levantamento. 
 
O nosso marketing é mais o boca-a-boca. 

 
 Observou-se que não foi percebida / citada nenhuma ação por parte dos órgãos de 

turismo que tenha gerado fluxo turístico para o local. Sobre esse ponto, há que se destacar, 

que será uma informação interessante para o trade turístico, se conseguisse mapear qual o 

percurso que público que vem participar dos eventos faz na cidade. No dia da entrevista com a 

Comunicação Interna estava acontecendo um Encontro Nacional de Enfermagem na cidade, e 

observei que na lista de visitantes do MAO, havia registros de enfermeiras. E aqui se tem 
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novamente expresso a complexidade da atividade turística, pois a captação de eventos para a 

cidade é um trabalho empreendido pelo BHC&VB, que passa desapercebido enquanto uma 

ação da área do turismo. O cruzamento desses dados pode indicar onde investir para 

potencializar a atividade turística na cidade.  

Finalizando, pelo relato da Assistente da Coordenação do Setor Educativo do MAO 

fica claro que a sua percepção do fluxo de visitantes está fortemente centrada no cidadão 

como principal usuário do MAO, o que é pertinente, realmente o público alvo de qualquer 

empreendimento de entretenimento, lazer e cultura de uma cidade tem que ser o seu morador. 

Tal fato reforça, ainda, a visão de Murta de que o uso turístico não se sobrepôs ao uso 

cotidiano. 

 

 

6.1.2 Meios de comunicação utilizados pelo MAO 

 

Nessa seção será analisada a entrevista realizada com a responsável pela Comunicação 

Interna do MAO, Fátima Andrade Dias, que começou explicando qual era a estratégia de 

divulgação dessa instituição. 

 
Toda ação aqui dentro é feita através de projetos. Projetos aprovados através da lei 
de incentivo estadual ou federal.  

 

Foi pontuada que a maior dificuldade existente para manter a divulgação utilizando 

como meio de comunicação a mídia impressa é a falta de verba. 

 
Qualquer divulgação é caríssima [...] então estabeleceu-se aqui no museu que ia 
fazer um folder, que em breve ia ser mudado por uma peça mais econômica, porque 
o nosso folder é bem legal, porque era peça única, é em papel reciclado, tem ele em 
inglês e português.  
 
[...] além do folder, nós fizemos uma peça para colocar em hotel, que é uma peça 
mais elegante [...] fizemos 5.000 e distribuímos nos hotéis que aceitaram colocar 
em um display. Depois os hotéis começaram a pedir, mas nós não tínhamos mais 
dinheiro para fazer. Então nada existe porque não deu seqüência. Passou um tempo, 
nós conseguimos imprimir de novo para atender, pelo menos, os que tinham 
pedido, [...] ficou algum tempo sem folders, fazer o que, não tem de onde tirar, não 
tira, fica sem. 
 
O plano de divulgação existe, mas ele esta arquivado, porque não tem verba para 
executar ele.  
 
[...] a Belotur me ligou dizendo “- Estou indo para São Paulo, vai ter um grande 
encontro agências de turismo [...] me dá folder para eu [...] colocar no stand e 
divulgar o museu.” Eu perguntei “- Quantos você quer levar?” Não devia ter 
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perguntado! Ela me disse assim “- Ah, uns cinco mil.” Respondi “- Mas nem morta, 
está chegando agora da gráfica, acabei de fazer exatamente cinco mil! Vou dar 
tudo! Te dou dois pacotinhos, eu não tenho para te dar”. Dei quinhentos. 

 

Ficou claro quando se tentou compreender a lógica com que o MAO lidava com a falta 

de verba, que essa situação gera uma desestruturação no planejamento da divulgação, pois a 

resposta foi clara e objetiva. 

 
Não tem lógica. 

 

Assim sendo, o MAO recorre aos outros meios de comunicação e empreende outros 

tipos de ações promocionais para dar continuidade ao trabalho de divulgação. 

 
[...] o restante todo é mídia espontânea, é contato telefônico, igual à Secretaria de 
Saúde aqui atrás: “- Vem cá, vem conhecer o museu”. Ai organiza visita guiada. 
Trabalho com a SLU, dia dos funcionários, dos trabalhadores [...] a nossa 
divulgação tem sido desse jeito. E tem também os eventos que acontecem aqui, as 
exposições. 
 
No final do ano tentamos uma parceria, e fizemos, conseguimos com a Globo, Oi e 
a Prefeitura, de iluminar as janelas do museu com decoração de Natal [...] Teve 
uma mídia na Rede Globo [...] eles fizeram um spot do museu nessa permuta, 
mostrando um pouco do oficio do tecido... memória... e sempre que tinha um 
intervalo eles colocavam. 
 
[...] na época que eu trouxe o pessoal do sindicato para conhecer o museu [...] saiu 
uma matéria [...] com foto deles aqui, com depoimento da Ângela convidando os 
taxista para virem aqui. Quer dizer o jornal que eles recebem no ponto do táxi, 
quando estão parados, eles estão lendo [...] É melhor uma matéria no jornal.  
 
Eu vou tentando assim, [...] sempre tem um jornal de bairro. Vamos tentando comer 
pelas beiradas. Até um dia que já tem o fator multiplicador, que a pessoa que vem e 
trás mais um tanto, divulga. 

  

Quando indagada a cerca da sistemática utilização da imagem do MAO no material 

promocional impresso da Belotur, se era percebido retorno dessa divulgação, foi colocado que 

os melhores canais de distribuição para o MAO são os jornais e a televisão. 

 
[...] eu acho que não, o que funciona é Rede Globo. O Estado de Minas trás um 
bom número de pessoas aqui também [...] sempre consegue uma matéria. 

 

Ainda em relação a Belotur / Setur, foi perguntado, como se relacionavam, se era 

reconhecida alguma ligação entre eles enquanto destinos turísticos e atrativos, se existiam 

políticas públicas visando um trabalho de divulgação em conjunto. 
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Eh, o nosso trabalho de divulgação junto com a Belotur [...] é mais por gentileza, do 
que por política ou do que por interesse do governo. 

 

Interessante observar quanto ao site do MAO, que ele não é percebido como um 

importante canal de distribuição, como a Internet é destacada na pesquisa da ABAV, nesse 

caso o seu maior uso é para pesquisa. 

 
É impressionante porque nosso site não tem o inglês ainda, e a minha defesa de fazer 
o site em inglês é a quantidade de acesso do exterior, é muita coisa [...] o pessoal 
entra, copia demais, pesquisa demais. Agora ainda tem a parte do educativo [...] esta 
com a biblioteca toda ali dentro, das vitrines, dos temas do museu. É bem acessado 
ele. 

 

A percepção quanto ao retorno das ações descritas acima, em relação à visitação é 

positiva. 

 
A percepção que eu tenho é que tem aumentado. E a cada ano a gente faz uma ação 
diferente, para ter uma novidade, para atrair um pouco mais. E três anos para um 
museu, acho que é pouco, para quem não tem essa cultura de vir ao museu... acho 
que está bem legal. E tem o multiplicador, que é o aluno que vem com a escola, no 
fim de semana está ai, com o pai, com a mãe, ou o próprio aluno que vem ver com 
mais tranqüilidade o multimídia porque não teve tempo. 

 

Esta entrevista deixa explicita as dificuldades que uma instituição sem fins lucrativos 

tem para se promover através das mídias que demandam investimento. Tem senso, que assim 

sendo, o seu maior e melhor canal de divulgação seja o boca-a-boca. Sobre o mesmo, gostaria 

de observar que, à parte os folders destinados a hotelaria e a internet, nenhum outro meio de 

comunicação ou ação promocional do MAO abrangeu o público externo a cidade de Belo 

Horizonte, o turista. Tal fato nos dá indicativos que provavelmente o canal de distribuição 

mais eficaz em gerar fluxo turístico para a Praça da Estação seja o contato pessoal, uma vez 

que foi pontuada pela Comunicação do MAO que a maior demanda do site é por pesquisas. 

Passa-se a seguir para a análise do canal de distribuição Internet. 
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6.2 Análise da internet  

 

A partir de agora se inicia a análise dos sites das doze agências de receptivo turístico 

que participam da campanha “BH Espera por Você”. São elas: Agência BH4you, Agência 

Belas Geraes, Agência Desvendar, Agência Gald Turismo, Agência Geraes Viagens, Agência 

Guimarães Tour, Agência Houston, Agência Máster receptivo, Agência Ouro Preto Turismo, 

Agência Pampulha Turismo, Agência Primotur e Agência Safári Viagens. No intuito de 

resguardar as agências de qualquer tipo de exposição, as mesmas serão identificadas por 

números de 1 a 12. 

Foram instituídos nove pontos a serem investigados, que estão sintetizadas na FIG. 39. 

Os seis primeiros desses quesitos vão diretamente ao produto Belo Horizonte, de forma 

escalonada, se a agência: opera Belo Horizonte, em caso afirmativo; qual é o seu leque de 

opções; se o city tour faz parte dele; assim sendo, este passa pela Praça da Estação; se ela não 

faz parte do city tour é ofertada em um outro roteiro ou em separado com opção de visita ao 

MAO. Os demais itens buscam verificar o grau de acessibilidade a informação: em quantos e 

quais idiomas a informação é disponibilizada, como é a navegação no site e um espaço para as 

demais observações. 

Devido a Belo Horizonte ser a entrada para muitos dos circuitos mineiros, três das 

doze agências do programa “BH espera por você” não são receptivos da cidade Belo 

Horizonte, mas sim do Estado de Minas Gerais e operam alguns de seus pacotes a partir da 

capital.  

A quantidade de roteiros ofertados por aquelas empresas que são receptivos da capital 

mineiro é bem variado, indo daquela que oferece somente o city tour até a agência de número 

9 que oferece 14 passeios.  

Todas as agências que operam o destino Belo Horizonte, oferecem no mínimo o city 

tour e no outro extremo, uma delas que chega a ofertar o destino BH em 14 roteiros. E então 

temos um dado importantíssimo, apenas uma agência inclui a Praça da Estação em seu City 

Tour, apesar de muitas delas terem fotos e textos da Praça da Estação no seu site. Apenas duas 

agências ofertam a Praça da Estação vinculada a outro roteiro, e aqui temos outra informação 

importante: somente uma agência visita o MAO.  

Quanto aos idiomas, avalia-se que isto deixa a desejar, pois no mínimo teríamos que 

ter, o português e o inglês e não é essa a realidade. Quanto a navegação no site, sua facilidade 

e lógica, somente um site se mostrou confuso, os demais atingem seus objetivos. 
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ANÁLISE  DOS  SITES  NA  INTERNET  DAS  AGÊNCIAS  RECEPTIVAS  PARTICIPANTES  DA  
CAMPANHA  "BH  ESPERA  POR  VC" 
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Lingua 
 

Facilidade 
informação 

 

Observações 
 

1 sim 8 sim não 
 

Sim sim Português 
Inglês 
Espanhol 

Boa 
 

Oferta MAO de sexta a domingo. 
Texto City tour fala da Praça mas 
ela não está incluida nele. 

2 não         

3 sim 3 sim Sim Sim não 
 

Português 
 

confuso 
 

City-tour panorâmico. Informações 
dos roterios só foram encontradas 
em "Central de Reservas", links 
"Atrativos" e "Produtos e serviços" 
confudem a busca. 

4 sim 4 sim não não não 
 

Português 
 

ótima 
 

Informações organizadas de 
maneira lógica. 

5 não         

6 sim 1 sim não não não Português 
Inglês 
Espanhol 

ótima 
 

Informações organizadas de 
maneira lógica. 

7 não         

8 site em construção 

9 sim 14 sim não não não Português 
 

médio 
 

Oferta caminhadas urbanas, 
passeios curtos separadamente e 
inseridos em roteiros maiores. 

10 sim 3 ? ? ? ? Português 
Inglês 
Espanhol 

médio 
 

Única informação é o tarifário. 
 

11 sim 2 sim não não não Português 
 

Boa 
 

Oferta City tour dentro dos pacotes 
que vendem BH e roterios de 
caminhadas nas serras entorno BH. 

12 sim 4 ? ? ? ? Português 
Inglês 
Espanhol 
Alemão 
Italiano e 
Francês 

Boa 
 

Roteiros dizem apenas BH não 
informam a programação. 

 

 

 

Se por um lado a Internet se caracteriza por ser um dos instrumentos de busca de 

informações de mais fácil acesso e mais utilizado atualmente. Por outro lado à quantidade e a 

qualidade das informações podem fazer com que se perca um bom tempo nessa busca. 

Durante esta etapa da coleta de dados se observou que a maioria dos sites pesquisados 

estavam sobrecarregados de informações, links, banners que piscavam e muitas fotos. E esse 

FIGURA 39 – Quadro Análise dos sites na Internet das agências receptivas participantes da campanha “BH espera 
por você”. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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exercício de estudar esta ferramenta também sobre o prisma da sua lógica de acesso à 

informação nos fez perceber que um site bem estruturado; cujo percurso para acesso as 

informações seja simples e objetivo; que a quantidade de informações condiza com a 

capacidade de apreensão do ser humano e seja agradável de se olhar, é uma arte! Na 

seqüência falar-se-á da mídia impressa. 

 

 

6.3 Análise da mídia impressa 

 

Como explanado no capítulo 5, as mídias impressas são as mais variadas possíveis, 

mas aqui se focará Guia Turístico de Belo Horizonte, está é uma publicação que é feita 

mensalmente pela Belotur, é gratuita e é distribuída em toda a cidade nos locais de acesso do 

turista. Além de tudo isso, dentro do contexto desta pesquisa, essa publicação é importante 

porque foi reformulada introduzindo a roteirização da cidade, em conformidade com as 

orientações feitas pela Chias Marketing. A análise apresentada na FIG. 41, foi realizada sobre 

a publicação do mês de Julho de 2009 – Anexo D. No primeiro momento se examinou o 

material inteiro, e posteriormente se focou apenas no Roteiro Ofícios de Minas, que é onde a 

Praça da Estação está incluída, apresentando-se os pontos observados e sugestões de ações 

mitigadoras para estes.  

A partir da FIG. 40, tecesse algumas considerações, a primeira é que o fato dos 

atrativos da Praça da Estação e Avenida Afonso Pena terem sido trabalhados isoladamente, 

sem conexão entre si ou com os demais componentes do Conjunto Arquitetônico da Praça da 

Estação, enfraquece a área como um todo enquanto atrativo turístico. Um roteiro tem que ter 

mais do que um recorte espacial, tem que ter uma identidade; tem que se complementar e não 

apenas estar juntos. É isso que falta no roteiro Ofícios de Minas. 

Outra colocação que se faz é que dentro da concepção de Belo Horizonte como um 

destino de turismo cultural, o Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação se eleva em 

importância, justamente por toda a sua história relatada no capitulo 1 deste trabalho e isso não 

aparece no meio de comunicação em avaliação. 
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ITENS PONTOS OBSERVADOS SUGESTÃO
PU
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1- Repetição do nome e endereço dos mesmos atrativos e demais
equipamentos de entretenimento da cidade são citados em diversos
seções do guia. Por exemplo o Palácio das Artes aparece nas seguintes
seções: 1- Centros de Cultura do Roteiro Ofícios de Minas (pág. 34); 2-
Cinemas do Roteiro Ofícios de Minas (pág. 35); Teatros do Roteiros
Ofícios de Minas (pág. 35); Exposições Culturais da Oferta Cultural
(Pág. 119); Cinemas da Oferta Cultural (pág. 119); Cine Video da Oferta
Cultural (pág. 120); Dança da Oferta Cultural (pág. 120); Literatura da
Oferta Cultural (pág. 121); Música do Oferta Cultural (pág. 123); Teatro
do Oferta Cultural (pág. 123); Congressos e Eventos do Oferta Cultural
(pág.127). 

Criar a seção

"Atrativos turísticos"

com índice numérico

único para os

mesmos e que se

remeter a eles no

decorrer dos roteiros

e do próprio sempre

que necessário. 
1- No roteiro a Praça da Estação e a Avenida Afonso Pena são

trabalhadas isoladamente. Primeiro se apresenta a Praça da Estação

através de uma introdução, em seguida é listado os Museus, Centros

Culturais e Teatros da região. Esta mesma estrutura se repete para a

Avenida Afonso Pena, a diferença fica somente nos itens listados, que

nesse caso são: Arquitetura, Praças, Parques, Centro de Cultura, Cinema,

Teatro, Compras e Shopping Populares. 

Integralizar os dois
atrativos pela sua
história (Praça -
embrião da cidade /
Av. Afonso Pena -
eixo expansão) e não
apenas pela
geografia.

2- A ênfase nos atrativos Praça da Estação e Av. Afonso Pena, direciona

o turista a fazer uma visitação pontual ao Museu de Artes e Ofícios e a

Feira Hippie, não o induzindo a circular pela região. No caso específico

da Praça da Estação, dentro do Conjunto Arquitetônico há lougradouros

que já se consolidaram como lugares de eventos, como o Centro Cultural

da UFMG, a Serraria Souza Pinto e a Casa do Conde de Santa Marina e

que seriam passiveis de visitação usufruindo do fluxo turístico do MAO. 

Atualmente só o

Centro Cultural da

UFMG é aberto e

pode ser visitado, é

necessário que os

demais lugares se

preparem para isto.
3- O critério adotado para realização da sinalização dos atrativos nos

mapas dos roteiros turístico foi a ordem alfabética, não estabelecendo um

percurso lógico ou estruturado turisticamente para a visitação.

Estabelecer um

percurso de

visitação.
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Por último, aponta-se que o roteiro não apresenta um percurso de visitação, com 

previsão de qual será o tempo despendido para realizá-lo, dentre outras coisas. Constitui-se 

quase em um inventário dos atrativos. No final do Plano Horizonte, a Chias Marketing 

apresentou um quadro com todos os roteiros, onde ela foi conjugando os roteiros uns com os 

outros e indicando o tempo necessário para visitação. 

 

FIGURA 40 – Quadro Análise do Guia Turístico de Belo Horizonte, Julho / 2009. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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6.4 Análise do ponto de venda 

 

Doravante serão apresentados os resultados da pesquisa realizada junto às agências de 

viagens receptivas de Belo Horizonte. Inicialmente foi elaborado um questionário e executado 

o pré-teste via Internet com 5 agências de viagens em Junho de 2009. Apenas duas deram 

retorno, após o qual foram realizados ajustes no questionário que está disponível no final 

deste trabalho, Apêndice G. Então foi realizado contato telefônico com as agências que 

participam da Campanha “BH espera por Você”, apresentando a pesquisa e seus objetivos, 

solicitando a permissão para o envio do questionário, bem como a sua adesão através do 

preenchimento do mesmo. Nesse momento três agências já declararam que não operava o 

destino Belo Horizonte e uma se recusou a responder, o que diminuiu o universo de pesquisa 

para oito agências. Os questionários foram enviados no dia 17/09/2009, sendo que o último 

questionário respondido foi recebido em 14/10//2009. Dos oito questionários enviados, quatro 

foram respondidos, e passaram a constituir a amostra dessa pesquisa. 

O questionário aplicado continha nove perguntas, que apontaram dados significativos 

para este trabalho com relação à operacionalização do atrativo Praça da Estação pelas 

agências que oferecem o serviço de receptivo de viagens em Belo Horizonte. Para fins de 

análise, as perguntas foram agrupadas em três tópicos, observando a sua correlação, a saber: 

Perfil da Agência de Viagens, Operacionalização do Atrativo Praça da Estação e Meios de 

Comunicação utilizados para promoção de vendas. 

 

 

6.4.1. Perfil das agências de viagens 

 

 Como dados de identificação do participante foram solicitados o nome da empresa e o 

cargo do respondente do questionário. Interessante observar que do total de questionários 

respondidos (4), a maioria dos respondentes se identificou como o gestor da empresa, Gerente 

(2) e Diretor (1), demonstrando pouca hierarquização na sua estrutura, característica de 

empresas de pequeno porte. O demais respondente (1), escreveu seu nome e não o cargo que 

ocupava, fugindo do parâmetro estabelecido, logo, não foi possível contabilizar sua 

participação nesse item. 

As duas primeiras perguntas do questionário dizem respeito ao tempo de atuação da 

empresa no mercado como agência emissiva e como agência receptiva. Esses dois dados 

foram trabalhados em conjunto na FIG. 41, onde se buscou identificar o momento em que 
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cada agência começou a ofertar o receptivo local. Esse dado contraposto com o tempo de 

existência da empresa nos auxilia a visualizar se a sua inclusão na carteira de serviços da 

empresa pode ser percebida como fruto do crescimento de um nicho de mercado ou se isto 

tem ligação com a adesão a campanha “BH espera por Você”, que foi criada esse ano. 

A metade das agências de viagens, Agência 1 e 3, afirmou que presta serviços aos 

turistas no local de visitação, ou seja, em Belo Horizonte, desde a sua fundação. A Agência 2 

começou prestando os serviços necessários para que o turista se deslocasse para fora de seu 

local de residência permanente, por mais de 24 horas, realizando pernoite, por motivo outro 

que não o de fixar residência ou exercer atividade remunerada, realizando gastos de qualquer 

espécie com renda auferida fora do local visitado (EMBRATUR, 1992) e depois passou a 

oferecer o serviço de receptivo. Já a Agência 4, afirma que trabalhava com o serviço de 

receptivo em Belo Horizonte antes mesmo da sua fundação, aqui provavelmente houve uma 

subjetivação por parte do respondente, que partiu da própria experiência enquanto profissional 

da área. 

 
 

 

 Para se delinear com mais precisão o perfil dessas agências foi solicitado que elas 

indicassem quais serviços prestam, FIG. 42, sendo que a lista desses itens teve como base a 

Lei Geral do Turismo n.º 11.771/08, de 17 de setembro de 200816. 

                                                
16 § 3o As atividades de intermediação de agências de turismo compreendem a oferta, a reserva e a venda a 
consumidores de um ou mais dos seguintes serviços turísticos fornecidos por terceiros: 
I - passagens; 
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Agência

Perfil das Agências de Viagens

Receptivo
Emissivo

Tempo de atuação no mercado 
 
Intervalo 0-1 – Menos de 1 ano 
Intervalo 1-2 – de 1 a 3 anos
Intervalo 2-3 – de 3 a 5 anos
Intervalo 3-4 – de 5 a 10 anos
Intervalo 4-5 – Mais de 10 anos
 

FIGURA 41 – Gráfico Perfil das Agências de Viagens. 
Fonte: Elaborado pela autora através do programa Excel. 
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 Como se pode notar, alguns dos serviços listados estão ligados a recepção de 

visitantes; outros a sua expedição e há também aqueles que atendem a ambos. Contudo será o 

                                                                                                                                                   
II - acomodações e outros serviços em meios de hospedagem; e 
III - programas educacionais e de aprimoramento profissional. 
§ 4o As atividades complementares das agências de turismo compreendem a intermediação ou execução dos 
seguintes serviços: 
I - obtenção de passaportes, vistos ou qualquer outro documento necessário à realização de viagens; 
II - transporte turístico; 
III - desembaraço de bagagens em viagens e excursões; 
IV - locação de veículos; 
V - obtenção ou venda de ingressos para espetáculos públicos, artísticos, esportivos, culturais e outras 
manifestações públicas; 
VI - representação de empresas transportadoras, de meios de hospedagem e de outras fornecedoras de serviços 
turísticos; 
VII - apoio a feiras, exposições de negócios, congressos, convenções e congêneres; 
VIII - venda ou intermediação remunerada de seguros vinculados a viagens, passeios e excursões e de cartões de 
assistência ao viajante; 
IX - venda de livros, revistas e outros artigos destinados a viajantes; e 
X - acolhimento turístico, consistente na organização de visitas a museus, monumentos históricos e outros locais de interesse 
turístico. 

0

1

Serviços Ofertados pelas Agências de Viagens 

Venda de Passagens

Venda de acomodações e outros
serviços em meios de hospedagem
Venda de programas e de 
aprimoramento profissional
Obtenção de passaporte e visto

Transporte turístico

Desembaraço de bagagens

Locação de veículos

Obtenção ou venda de ingressos para
shows
Representação de outras fornecedoras 
de serviços
Apoio a feiras, exposições e congêneres 

Venda de seguros, cartões de assitência 

ao viajante, passeios e excursões
Venda de livros, revistas e outros 
artigos destinados a viajantes

Serviços Turísticos 
 
0 - Não Oferta 
1 - Oferta 

Agências

3

1

2

4

FIGURA 42 – Gráfico Serviços Ofertadas pelas Agências de Viagens. 
Fonte: Elaborado pela autora através do programa Excel. 
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conjunto destes que nos dirá em qual nicho de mercado cada agência trabalha, pois existem 

empresas especializadas em determinados tipos de serviços turísticos, como a venda de 

programas educacionais / de aprimoramento profissional e na obtenção de passaporte e visto, 

tanto que estes itens não foram assinalados pelas agências em questão. Há também serviços 

que são prestados por outras empresas por fazerem parte do seu contexto, como o 

desembaraço de bagagens que é realizado pelas companhias aéreas e rodoviárias e a venda de 

livros, revista e outros que é feita pelas livrarias, e também não tiverem nenhuma assinalação 

nos questionários. 

A agência 1 é a que tem o perfil de receptivo turístico delineado, seja pelos serviços 

que oferta, seja pelo seu tempo de atuação como tal. Mas isso é mais fortemente percebido 

quando se soma a esses aspectos a análise do seu site na Internet, esta é a empresa que possui 

a maior oferta de passeios em Belo Horizonte. Já as agências 2 e 3 apresentam pouquíssima 

variação entre os serviços ofertados por uma e por outra. Demonstram, ainda, pela quantidade 

e tipo de serviços oferecidos que trabalham tanto com o turismo emissivo, quanto com o 

turismo receptivo. Cabe assinalar, que o site de ambas foram bem avaliados no que diz 

respeito à quantidade de informações e serviços contidos ali. A última agência presta apenas 

dois tipos de serviço: a venda de acomodações e o transporte turístico, desse fato se pode 

abstrair que esta empresa tem um nicho de mercado já consolidado, haja visto o seu tempo de 

atuação no mercado na FIG. 42. 

 Os dados aqui levantados mostram que a demanda no mercado pelo receptivo local 

não é recente, sendo que a opção das agências de voltar-se para esse tipo de serviço não 

parece ter ligação com as políticas públicas vigentes nesse momento. Os dados deixam 

transparecer também que apesar de serem poucas as empresas que atuam como receptivo na 

cidade de Belo Horizonte, aquelas que o fazem devem possuir uma larga experiência e um 

alto grau de profissionalização, haja vista a maioria possuir em torno de 10 anos de existência. 

Na seqüência se trata das questões apresentadas às agências de viagens referentes à 

operacionalização do atrativo turístico Praça da Estação  

 

 

6.4.2 Operacionalização do atrativo Praça da Estação 

 

 Este tópico é composto de cinco perguntas que serão analisadas separadamente. A 

primeira a ser tratada aqui dizia respeito ao modo como a empresa trabalhava o atrativo Praça 

da Estação e o resultado está representado na FIG. 43. Cabe salientar que os gráficos dessa 
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seção foram construídos de maneira diversa daqueles do primeiro tópico, onde se quis analisar 

individualmente cada empresa para aprofundar no seu perfil. Devido à natureza dos dados, ora 

examinados, se utilizou gráficos de barras, pois estes comparam a contribuição de cada valor 

com o total entre categorias; sendo que esta pergunta podia ter mais de uma resposta. 

Como era de se esperar, todas as agências afirmaram trabalhar com o atrativo Praça da 

Estação. A maioria delas o fazem no City Tour, a metade apontou que uma das formas 

empregadas na sua operacionalização é isoladamente a pedido do cliente quando o cliente. 

Apenas um receptivo conjuga a Praça da Estação com outros roteiros e ninguém possui uma 

outra maneira de trabalhá-lo. 

 
 

 

 A fim de identificar a quais espaços o agente de viagens se referia quando ele dizia 

operar o atrativo “Praça da Estação”, foi perguntado qual eram espaços do Conjunto 

Arquitetônico da Praça da Estação visitado por ele, sendo que neste caso o respondente 

poderia marcar de uma a todas as opções. A FIG. 44 apresenta os resultados obtidos: 
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Dentro do City
Tour em BH
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outros roteiros 

Não trabalha 
atrativo
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Modo operacionalização

Modo de operacionalização do atrativo Praça da Estação 
 

Não operazionalizam 
 

Operacionalizam 

FIGURA 43 – Gráfico Modo de operacionalização do atrativo Praça da Estação. 
Fonte: Elaborado pela autora através do programa Excel. 
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 O Museu de Artes e Ofícios aparece em primeiro lugar, com 75%, seguido da “Praça 

da Rui Barbosa” propriamente dita e tem-se uma última assinalação no item “outros” com a 

seguinte observação: “Não descemos com os turistas na Praça da Estação, apenas visita 

panorâmica”, o que de certa forma, remete esta reposta ao item “Praça da Rui Barbosa”. 

 Observa-se que foram disponibilizadas como opções nesta pergunta, somente os 

espaços consolidados como espaços de eventos e cultura do Conjunto Arquitetônico da Praça 

da Estação, e mesmo assim eles não obtiveram nenhuma marcação. Tal fato confirma o 

reconhecimento do MAO como atrativo âncora desse lugar. 

 A próxima questão foi pensada objetivando verificar com qual freqüência a Praça da 

Estação foi incluída nos roteiros operados pelo agente de viagens, e através deste dado se 

poder vislumbrar a percepção mercadológica que o profissional da agência de viagens possui 

do Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação enquanto um produto turístico. A FIG. 45 

indica esse detalhamento: 
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FIGURA 44 – Gráfico Espaços visitados do Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação. 
Fonte: Elaborado pela autora através do programa Excel. 
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 O fato de 75% dos agentes de viagens operarem a Praça da Estação indica o 

reconhecimento desta enquanto um ícone identitário belo-horizontino, e isso é bom. Em 

contrapartida o fato de apenas um agente de viagens ofertá-la em outros roteiros é ruim, e 

aponta para duas possibilidades: 

1- A Praça da Estação enquanto produto turístico não é vendável;  

2- O agente de viagens ainda não visualizou o potencial turístico desse lugar. 

 

 Com a finalidade de identificar mais especificamente o grau de envolvimento do 

agente de viagens com a Praça da Estação, foi incluída no questionário uma questão sobre 

qual era a freqüência com que a empresa operava a Praça da Estação. A FIG. 46 mostra que 

enquanto um agente de viagens não tem demanda pela Praça da Estação, os demais tem tido 

semanalmente de uma a duas vezes, ainda que isto venha sendo feita somente na forma de 

visita panorâmica. 
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FIGURA 45 – Gráfico Freqüência Inclusão da Praça da Estação nos roteiros. 
Fonte: Elaborado pela autora através do programa Excel. 
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 Para se avaliar a contribuição do ponto de venda no grau de desenvolvimento da 

atividade turística no local, optou-se por perguntar, simplesmente, se a empresa sabia 

informar quantos turistas ela levou a Praça da Estação. Uma não soube informar; outra 

afirmou que levou no máximo 10 turistas; a terceira informou que levou em torno de 300 e a 

última declarou ter levado 312 turistas até o dia 12/10/2009. Este último número corresponde 

a 3,21% do fluxo de visitantes do MAO que se encaixam no perfil do turista. Isso nos dá a 

entender que o canal de distribuição “Ponto de Vendas”, ou seja, as agências de viagens, não 

estão vendendo o produto Praça da Estação e assim sendo, o MAO não está sendo utilizado / 

funcionando como um equipamento de turismo que aumente o tempo de permanência do 

turista na cidade por estas. 

 

 A seguir analisam-se os meios de comunicação utilizados pelos agentes de viagens 

receptivos de Belo Horizonte. 
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6.4.3 Meios de comunicação que utiliza. 

 

De maneira coerente com o raciocínio desenvolvido no capitulo 5 - O processo de 

investigação, onde se colocou que os canais de distribuição no marketing são basicamente o 

ponto de venda, e que no turismo, o ponto de venda é a agência de viagens, viu-se a 

necessidade de investigar os meios de comunicação utilizados por este. Como opções de 

resposta foram adotadas os mesmos meios de comunicação constantes no Gráfico “Meios de 

comunicação mais eficazes para atrair clientes”, apresentado anteriormente na FIG.37. E os 

resultados podem ser vistos na FIG. 47 a seguir. 

 
 

 

A expectativa de que os resultados obtidos na pesquisa da ABAV se repetissem em 

menor escala, não foi confirmada, os resultados aqui obtidos foram diferentes daqueles. 

Enquanto lá o Contato Pessoal (Boca a boca) apareceu como o meio de comunicação mais 

utilizado com 76,9%, aqui este lugar foi ocupado pela Internet sendo utilizada por 100% das 
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agências; que é o segundo item mais votado na pesquisa da ABAV com 51,8%, já na presente 

pesquisa no segundo lugar se tem o empate da Mala Direta e a participação em Feiras e 

Eventos, ambos com 75%. Sendo seguidos pelo Boca a Boca e pela Distribuição de Folheteria 

com 50% cada; e por último, o anúncio em Jornais e Revistas Especializadas utilizados por 

25% das agencias. Sendo que na ABAV o Anúncio em Jornais aparece em terceiro lugar com 

44,6%, o envio de Mala Direta em quarto com 41,7%, a distribuição de Folheteria em sexto 

com 28,4% e a participação em Feiras e Eventos está inclusa dentro do item “Outros” com 

1,6%. 

Cabe salientar que o foco da pesquisa realizada pela ABAV foi na eficácia dos meios 

de comunicação na atração de clientes, ao passo que o foco dessa pesquisa foi conhecer a 

realidade prática dessas empresas, disso advém o fato de se ter perguntado quais os meios de 

comunicação eles utilizavam. Afinal se tratam de empresas pequenas que atendem um nicho 

especifico de mercado, e assim sendo, tem as suas peculiaridades. Contudo não se deve deixar 

de pontuar o tempo de mercado delas, o que lhes confere uma boa experiência no ramo. 

Depois a pesquisa da ABAV pode servir como um norteador para se redirecionar a promoção 

de vendas, caso a empresa se interesse. 

 

Conforme os dados analisados nesse capitulo, dentre os canais de distribuição do 

produto turístico Praça da Estação, o “Boca a Boca” relacionado ao MAO é o principal 

gerador de fluxo turístico para o local. Mesmo a Internet, que é atualmente um poderoso 

veículo de informação e divulgação se mostrou ineficaz, considerando o fato deste ser o 

principal meio de comunicação utilizado pelas agências receptivas e o seu baixo percentual de 

participação no total de turistas recebidos pelo MAO. Quanto ao Guia Turístico da Belotur, 

este poderia constituir-se no melhor veiculo de divulgação dos produtos turísticos da cidade e 

do trabalho desenvolvido pela Chias Marketing, mas não o é e a razão de tal fato transcende 

essa pesquisa. E através da pesquisa quantitativa aplicada aos agentes de viagens, pode-se 

observar que apesar do seu tempo de existência, estas não contribuem significativamente para 

a turistificação da Praça da Estação. 

 Enfim, o objetivo de percorrer todos os meios de comunicação que se revertiam em 

possíveis canais de distribuição do turismo, foi fazer um exame pormenorizado de cada parte 

de um todo, para conhecer melhor sua natureza, suas funções e relações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve sua origem nas modificações ocorridas no espaço urbano 

denominado Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação em Belo Horizonte, Minas Gerais e 

no fato do incremento da atividade turística figurar como uma das justificativas para a sua 

realização. Sendo que o primeiro passo dado aqui foi buscar o entendimento da realidade 

sócio-histórica-político-espacial deste lugar. O histórico da cidade visto sob o prisma 

econômico, partindo do global para chegar ao local, nos fez compreender que existe uma 

ligação entre estes dois pontos que influenciarão na projeção turística de uma localidade. No 

caso especifico de Belo Horizonte, o fato da sua construção ter sido um ato político, sem 

conexão com o centro da economia global contribui para a que a atividade turística na cidade 

se apresente ainda de forma incipiente, principalmente quando comparada a cidade de Ouro 

Preto. Assim atendeu-se o primeiro objetivo especifico que era identificar a importância do 

Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação dentro da urbe belo-horizontina e sua 

constituição enquanto atrativo turístico. 

Da execução do segundo objetivo especifico que foi investigar os objetivos, metas e 

ações dos planos federal, estadual e municipal de turismo e sua conexão com o atrativo 

turístico Praça da Estação / destino Belo Horizonte, verificou-se que existiam planos nas três 

esferas do governo com metas quantificadas para o setor turístico; que elas só se efetivariam 

com a presença e permanência do turista no lugar e que, para tanto, a existência de atrativos 

como a Praça da Estação é vital. Levantou-se ainda, que apesar de todo o investimento feito 

na reabilitação da Praça da Estação, o fluxo turístico para o local é incipiente, que os citados 

planos são genéricos e não indicam ações que retro-alimentem o sistema, levando o turista ao 

atrativo. 

O terceiro objetivo específico, “analisar como o componente humano se insere dentro 

do contexto sócio-político-espacial da Praça da Estação modificada”, foi fruto das 

inquietações pessoais da pesquisadora de não perder o elo de ligação com a questão social que 

foi o embrião do trabalho, advindo da leitura do artigo de Rogério Proenza Leite, citado na 

introdução. Procurou-se então estabelecer uma discussão que abrangesse e integrasse todos os 

elementos contidos na Praça da Estação. A associação desses elementos gera a “atmosfera” do 

lugar, que se positiva, resultará na sua apropriação pelo homem. Observou-se na atual 

apropriação da população, que na área reabilitada da Praça da Estação, a composição de tais 

elementos é positiva. 
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Porque o turista não vai a Praça da Estação, já que existe fluxo turístico para a cidade, 

foi o questionamento resultante dos dados levantados, o que trouxe a percepção que, em 

termos de turismo, o que faltava era o elemento que faz a ponte entre o turista e o atrativo, ou 

seja, os canais de distribuição. Então se estabeleceu o quarto objetivo especifico: Avaliar os 

elementos que fazem a ligação entre o destino Belo Horizonte / atrativo Praça da Estação e o 

turista. Isto foi realizado durante a pesquisa de campo, onde foram examinados todos os 

meios de comunicação que se revertiam em possíveis canais de distribuição do turismo. 

Comprovou-se que as agências de viagens que prestam o serviço de recepção do visitante em 

Belo Horizonte, não são as principais geradoras de fluxo turístico para o local. Este papel cabe 

ao MAO, que aponta o boca-a-boca e os anúncios em jornais e TV como os meios mais 

eficazes na geração de fluxo de visitantes. 

Avalia-se que esta pesquisa atingiu seu principal objetivo de analisar os modos de 

inserção da Praça da Estação, enquanto atrativo, na atividade turística da destinação Belo 

Horizonte. Como limitações à esta pesquisa destaca-se a resistência das agências de viagens 

em responder o questionário, embora o tempo para responder não ultrapassasse cinco minutos 

e o fato do recorte temporal dos planos de governo, 2007-2010, ultrapassarem o período do 

mestrado, 2007-2009, inviabilizando a elaboração de uma análise dos seus resultados. 

Por ter realizado a análise de cada meio de comunicação individualmente, deixo como 

sugestão a futuras pesquisas o estabelecimento de categorias de análise transversais, que 

possibilitem a leitura dos canais de distribuição, a avaliação dos resultados obtidos e os 

caracterize. Isto poderia possibilitar a verificação da efetividade dos mesmos, bem como seus 

desdobramentos e correções. 

Constata-se por toda a análise aqui realizada que o processo de turistificação do 

Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação está se consolidando, seja pelo seu aspecto 

paisagístico, seja pela relação que essas edificações possuem entre si e com a história da 

cidade. Acredita-se, porém que estas edificações se trabalhadas como um conjunto 

representativo da dinâmica da cidade nos seus primórdios, teriam suas historias e aspectos 

arquitetônicos mais valorizados e ganhariam um significado maior para o cidadão e para o 

turista, do que como centros culturais isolados.  

Isto está ligado à experiência turística que se pretende que o visitante tenha durante a 

sua permanência em Belo Horizonte. Veja bem, o turista chega à cidade como uma folha de 

papel em branco, onde a visualização / impressão / opinião, que ele guardará para o resto da 

vida, vai sendo desenhada a partir a sua vivência neste lugar. Este “estar” na cidade do 
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visitante é que deve ser pensado estrategicamente pelos órgãos municipais em primeira 

pessoa.  

Mediante a todos planos, propostas e ações vistos nessa dissertação a pergunta que ser 

coloca é: Qual a experiência turística que se pretende que o turista tenha em Belo Horizonte? 

Pode-se dizer a ele que Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do país, ou se pode 

fazer da sua experiência turística de conhecer este lugar, um depoimento vivo da capacidade 

do homem de construir uma cidade, um futuro, uma nação. 

A construção e o entendimento do destino turístico se fará, no individuo, através da 

seqüência de lugares visitados. Este é um processo que pode se dar aleatoriamente e a reveria 

de qualquer tentativa de condução, contudo o ideal é que todos os entes envolvidos na 

atividade turística se conscientizem da importância da sua apropriação e condução. Neste 

sentido a roteirização tem sua função ampliada, não irá somente indicar quais atrativos visitar, 

mas a seqüência com que isto deve acontecer, a fim de maximizar a experiência turista. 

Enfim, o turismo é uma atividade multifacetada que se inter-relaciona com diversos 

segmentos econômicos e exige para o seu desenvolvimento um complexo conjunto de ações 

setoriais. Somente através da ação integrada da esfera pública com a iniciativa privada é que 

os recursos turísticos das diferentes regiões do país poderão se transformar efetivamente em 

produtos turísticos capazes de promover o desenvolvimento sustentável da atividade com 

valorização e proteção do patrimônio natural e cultural brasileiro, respeitadas as diversidades 

regionais, bem como as características de cada estado da federação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

ANDRADE, Carlos Drummond. Esquecer para lembrar (Boitempo III). Rio de Janeiro: J. 
Olympio, 1979. 
 

ANJOS, Francisco Antonio dos; O processo de planejamento e gestão de territórios 
turísticos uma proposta sistêmica. 2004. 245 f. Tese - (Doutorado em Engenharia de 
Produção) – Programa Pós-graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de 
Santa Catarina. Florianópolis. 
 

ARROYO, Michele Abreu. Reabilitação Urbana Integrada e a Centralidade da Praça da 
Estação. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais: Gestão das Cidades) – Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-MG, Belo Horizonte, 2004. 
 

Associação Brasileira das Agências de Viagens. Agências de Viagens no Brasil – Pesquisa 
Setorial – PROAGÊNCIA. Salvador: ABAV, 2006. 
 

Belo Horizonte Turismo. Guia Turístico de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Belotur, 
Julho/2009. 
 

_________. Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte – Relatório Final. 
Belo Horizonte: Belotur, 2006. 
 

_________. Plano Horizonte – Marketing Turístico de Belo Horizonte – Folder 
Promocional. Belo Horizonte: Belotur, 2007. 
 

BH espera por você. Agências Disponível em: 
http://www.bhesperaporvoce.com.br/index.php/agencias, acesso em 28/07/2009. 
 

BENI, Mario Carlos. Análise Estrutural do Turismo. São Paulo: Senac, 2003. 8ed. 
 

BOULLÓN, Roberto C. Planejamento do espaço turístico. Tradução Josely Vianna 
Baptista. Bauru: EDUSC, 2002. 
 

BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei no. 10.257, de 10 de Outubro de 2001. Brasília: Câmara 
dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001. 
 

________. Constituição da República Federativa do Brasil. (Org.) Oliveira, Cláudio 
Brandão. Rio de Janeiro:DP&A, 2002. 10ed. 
 

CARSALADE, F. L. . Arquitetura: Interfaces. Belo Horizonte: AP Cultural, 2001. v. 1. 
 



 117

CASTRO, Iná Elias de. Paisagem e Turismo. O paradoxo das cidades brasileiras. IN:. 
YÁZIGI, Eduardo (org). Turismo e paisagem. São Paulo: Contexto, 2002, v.1 p. 121-140.  
 

CREATO - oficina de roteiro. Manual de Operações. Belo Horizonte, Editora [s.n.], 2003. 

 
CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. As paisagens artificiais criadas pelo turismo. In: YÁZIGI, 
Eduardo (Org.). Turismo e paisagem. São Paulo: Contexto, 2002, v. 1. p. 107-119. 
 

CUNHA, L. Introdução ao turismo. Lisboa: Verbo, 2001. 
 

COOPER, Chris; FLETCHER, John; WANHILL, Stephen; GILBERT, David e SHEPHERD, 
Rebeca. TURISMO: Princípios e Práticas. 2º ed – Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 

DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo. São 
Paulo: Futura, 1998. 
 

DULCI, Otávio Soares. Política e recuperação econômica em Minas Gerais. Belo 
Horizonte: UFMG,1999. 
 

FERRARA, L. D.. Os Lugares Improváveis. In: YÁZIGI, Eduardo. (Org.). Turismo e 
Paisagem. São Paulo: Contexto, 2002, v.1. p. 65-82 
 

GASTAL, Susana; MOESCH, Marutschka. Turismo, políticas públicas e cidadania. São 
Paulo: Aleph, 2007. Coleção ABC do Turismo. 
 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 
Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Record, 2003. 7 ed. 
 

GONÇALVES, Elisa Pereira. Conversas sobre iniciação à pesquisa cientifica  Campinas: 
Editora Alínea, 2003. 3 ed. 
 

GUIMARÂES, César. A dualidade brasileira de Ignácio Rangel. Revista de Economia 
Política, São Paulo, vol. 14, no. 56, p. 62-75, out/dez 1994. 
 

HALL. C. M.. Planejamento turístico: política, processos e relacionamentos. São Paulo: 
Contexto, 2001. 
 

IGNARRA, Luiz Ribeiro. Fundamentos do turismo. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2003. 2 ed. 
 



 118

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico. Contagem 2007. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final/tabela1_1_
17.pdf. Acesso em 15/03/2008. 
 

_________. Atlas Geográfico Escolar. 4 ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 
 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Decreto nº 27.927 de 
15/03/1988. Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br. Acesso em: 03 jan.2009. 
 

KOTLER, P.; ARMSTRONG,G.. Princípios de marketing. Rio de Janeiro: Prentice Hall do 
Brasil, 1993. 
 

KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do turismo: para uma nova compreensão do lazer e das 
viagens. São Paulo: Aleph, 2006. 3 ed. 
 

LACERDA, Wanda Júlia de Carvalho. Turismo e Transporte: a importância do 
transporte rodoviário em Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em Turismo e Meio 
Ambiente) - Centro Universitário UNA, Belo Horizonte, 2003. 
 

Linha Verde. Galeria de Fotos. Disponível em: 
http://www.linhaverde.mg.gov.br/imprensa/index.php?pag=3&ims=1&id_galeria=2&busca=c
o; acesso em 20/06/07. 
 

LEITE, Otavio. Lei Geral do Turismo e comentários. Brasília: Edições Câmara, 2009. 
 

LEITE, Rogério Proença. Contra-usos da cidade: lugares e espaços públicos na 
experiência urbana contemporânea. Campinas: UNICAMP, 2007; Aracaju: UFS, 2007. 
 

__________. Contra-usos e espaço público: notas sobre a construção social dos lugares na 
Manguetown. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 17 n. 49, p. 2-22, 
junho/2002. 
 

LOHMANN, Guilherme. Análise da literatura em Turismo sobre os canais de distribuição. In: 
Observatório de Inovação no Turismo – Revista Acadêmica, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 
Novembro/2006. 
 

LOHMANN, Guilherme; PANOSSO, Alexandre. Teoria do Turismo: conceitos, modelos e 
sistemas. São Paulo: Aleph, 2008. 
 

Mapa do coração de BH. Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, 13 de agosto de 2007, 
Seção Gerais, p. 24. 
 

MEDLIK & MIDLETON. “The product formulation in tourism”. In: CONGRÉS DE 
I’AIEST, 23. Villach, set/1973. Rapports. Berna, Gurten, 1973. 



 119

 

MELLO, Suzy. Aspectos Culturais da Praça da Estação. In: ENCONTRO DA PRAÇA DA 
ESTAÇÃO: ORIGEM E DESTINO, 1., 1981,.Belo Horizonte. Anais do I Encontro da 
Praça da Estação: origem e destino. Belo Horizonte: IAB/MG, 1981. p. 42-49. 
 

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A paisagem como fato cultural. In: YÁZIGI, Eduardo. 
(Org.). Turismo e Paisagem. São Paulo: Contexto, 2002, v.1, p. 29-64. 
 

MIDDLETON, Victor T.C.. Marketing de Turismo: teoria e prática. 
Tradução:VASCONCELOS, Fabíola. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
 

Ministério das Cidades. Plano diretor participativo – guia para a elaboração pelos 
municípios e cidadãos. Brasília, 2004. 
 

Ministério do Turismo. Brasil é o 13º no mundo em economia do turismo. Disponível em: 
http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20100311-1.html, acesso em 
26/05/2010. 
 

__________. Estudo de competitividade dos 65 destinos indutores do desenvolvimento 
turístico regional – relatório Brasil. Disponível em: http://institucional.turismo.gov.br; 
acesso em 13/07/2009 
 

__________. Glossário de turismo. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/dadosefatos, 
acesso em 01/04/2010. 
 

__________. Plano Nacional de Turismo 2007-2010. Disponível em: 
http://institucional.turismo.gov.br; acesso em 23/08/2007. 
 

__________. Rio de Janeiro lança estratégia para captação de eventos. Disponível em: 
www.turismo.gov.br; acesso em 26/05/2009. 
 

MURTA, Stella Maris, ALBANO, Celina, organizadoras. Interpretar o patrimônio: um 
exercício do olhar. –  Belo Horizonte: Ed. UFMG; Território Brasilis, 2002. 
 

MURTA, R. S. Patrimônio material e turistificação: um estudo sobre a Praça da 
Estação. Dissertação (Mestrado em Turismo e Meio Ambiente) - Centro Universitário UNA, 
Belo Horizonte, 2008. 
 

NUNES, Celso. A Paisagem como Teatro. In: YÁZIGI, Eduardo. (Org.). Turismo e 
Paisagem. São Paulo: Contexto, 2002, v.1. p.215-223. 
 

Organização Mundial do Turismo. Introdução ao Turismo. São Paulo: Roca, 2001. 

 



 120

PANOSSO, Alexandre. Filosofia do Turismo: teoria e epistemologia. São Paulo: Aleph, 
2005. 
 

PAOLILLO, André Milton; REJOWSKI, Miriam. Transportes. São Paulo: Aleph, 2002. 
Coleção ABC do Turismo. 
 

PEARCE, D. G.. TAN, R.. Distribution channels for heritage and cultural tourism in New 
Zealand. Asia Pacific Journal of Tourism Research, v.9, n.3, p.225-237, 2004. 
 

PEARCE, P. L..Analysing tourist attractions. Journal of Tourism Studies, v.2, n.1, p.46-55, 
1991. 
 

PETROCCHI, Mario. Gestão de Pólos Turísticos. São Paulo: Futura,  2001. 
 

Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O processo de formação do 
espaço urbano da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 1897-1985. Belo Horizonte: 
PLAMBEL, 1986. 
 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo 
Horizonte. Maio, 2007. 
 

RANGEL, Ignácio. A história da dualidade brasileira. Revista de Economia Política, São 
Paulo, vol. 1, no. 4, p. 5-34, out/dez 1981. 
 

RUSCHMANN, Doris van de Meene. Marketing turístico: Um enfoque promocional. 
Campinas, SP: Papirus, 1990. 
 

_________. Turismo no Brasil: análise e tendências. Barueri: Manole, 2002. 
 

_________. Turismo e desenvolvimento sustentável: a proteção do meio ambiente. 
Campinas: Papirus, 1997. 
 

SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1997. 4ed. p. 49-59.  
 

________. A natureza do espaço. Técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Huzitec, 

1996. 

 

Secretária de Turismo de Minas Gerais. Plano Setorial de Turismo de Minas Gerais – 
Diretrizes, Programas e Ações 2007/2010. Belo Horizonte: SETUR/MG, 2006. 
 

SCHERER, Rebeca. Paisagem Urbanística, Urbanização Pós Moderna e Turismo. In: 
YÁZIGI, Eduardo. (Org.). Turismo e Paisagem. São Paulo: Contexto, 2002, v.1. p. 83-106. 



 121

 

SILVEIRA, M.R.. A importância geoeconômica das estradas de ferro: sul do Brasil. In: 
SILVA, João M.P., SILVEIRA, M.R. (Org.). Geografia econômica do Brasil: temas 
regionais. – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente 
Prudente, 2002. 
 
__________. A importância geoeconômica das estradas de ferro no Brasil. Tese 
(Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual 
Paulista, Presidente Prudente, 2003. 
 

SINGER, Paul. Interpretação do Brasil: uma experiência histórica de desenvolvimento. IN: 
Boris Fausto (Org.). História geral da civilização brasileira; t.3; v.4 São Paulo: Difel, 1986. 
2ed. 
 

_________. O Brasil no contexto do capitalismo internacional. IN: Boris Fausto (Org.). 
História geral da civilização brasileira; t.3; v.1. São Paulo: Difel, 1986. 2ed. 
 

SOLHA, Karina Toledo. Política de turismo: Desenvolvimento e Implantação. In: 
RUSCHMANN, Doris; SOLHA, Karina Toledo. (Org.). Planejamento Turístico. Barueri, 
São Paulo: Malone, 2006. 
 

SWARBROOKE, John; HORNER, Susan. O comportamento do consumidor no turismo. 
Tradução: KRIEGER, Saulo. São Paulo: Aleph, 2002. 
 

VILELA, Nice Marçal. Hipercentro de Belo Horizonte: movimentos e transformações 
espaciais recentes. Dissertação de mestrado. UFMG. 2006. 
 

VISCARDI, Claúdia Maria Ribeiro. O teatro das Oligarquias: uma revisão da política do 
“café com leite”. Belo Horizonte: C/Arte, 2001. 
 

WIRTH, John. Minas e a Nação. Um estudo de poder e dependência regional, 1889-1937. In: 
- CARDOSO, Fernando Henrique, et al. O Brasil republicano: estrutura do poder e 
economia (1889-1930) em História geral da civilização brasileira; t.3; v.8 Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2006. 8ed. 
 

YÁZIGI, Eduardo. A importância da paisagem. In: YÁZIGI, Eduardo. (Org.). Turismo e 
Paisagem. São Paulo: Contexto, 2002, v.1, p. 11-27. 
 

 

 

 

 

 



 122

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123

APÊNDICE A – Termo de consentimento e livre esclarecimento - Entrevista 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA - 

ProPPEC 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – ENTREVISTA 
 
CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: “BELO HORIZONTE: DA CIDADE 
PLANEJADA AO PLANEJAMENTO DA CIDADE.TURISMO NA PRAÇA DA 
ESTAÇÃO.” 
 

Através deste documento estamos convidando Vossa Senhoria a participar da pesquisa 
enunciada acima. O objetivo dela consiste em analisar como o atrativo Praça da Estação é 
trabalhado nos canais de distribuição da destinação turística Belo Horizonte e sua eficácia na 
geração de fluxo turístico para esse atrativo. A justificativa desta pesquisa está no fato que o 
incremento da atividade turística foi uma das justificativas para as intervenções realizadas no 
espaço público da Praça da Estação; que existem planos nas três instancias do governo com 
metas quantificadas para o setor turístico e que elas só se efetivarão com a presença e 
permanência do turista em Belo Horizonte. Para tanto a existência de atrativos como a Praça 
da Estação é vital. Finalmente, sabe-se que, apesar de todo o investimento feito na reabilitação 
da Praça da Estação o fluxo turístico para o local é pequeno, que os planos são genéricos e 
não indicam ações com o objetivo de levar o turista ao atrativo. A metodologia de pesquisa 
está focada no caráter qualitativo. Este trabalho começou a ser desenvolvido em Fevereiro de 
2007 com previsão de término em Setembro de 2009 para elaboração do texto final até 
outubro do mesmo ano. 

Assim, pedimos a autorização de Vossa Senhoria para nos conceder uma entrevista 
abordando temas referentes ao museu em que trabalha e a sua percepção sobre o papel que a 
instituição exerce como atrativo âncora do Complexo Arquitetônico da Praça da Estação. A 
entrevista será gravada para facilitar sua posterior transcrição, os dados fornecidos serão 
utilizados para a execução deste trabalho de pesquisa e, também, de outros trabalhos 
referentes a mesma temática. Vossa Senhoria pode optar livremente por participar desta 
pesquisa, todavia, faz-se necessário demonstrar a importância dos dados que serão fornecidos 
e esclarecer que as informações obtidas serão trabalhadas sob um olhar cientifico que não 
acarretarão prejuízos à sua integridade. No final do estudo, os resultados obtidos com a 
pesquisa serão fornecidos a Vossa Senhoria como forma de agradecimento pelos préstimos 
concedidos. Caso concorde com estes termos, pede-se o preenchimento e sua assinatura neste 
documento, conforme segue. 
 Eu, ___________________________, documento de identidade no. ______________, 
declaro que, de forma livre e esclarecida, aceito participar da pesquisa “BELO 
HORIZONTE: DA CIDADE PLANEJADA AO PLANEJAMENTO DA 
CIDADE.TURISMO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO.” Desenvolvida pelo(a) acadêmico (a) 
Iomara Albuquerque Giffoni, sob a orientação do Profa. Dra. Doris van de Meene 
Ruschmann, na modalidade de dissertação de mestrado, vinculada ao curso de Graduação e 
Mestrado em Turismo e Hotelaria, do Centro de Educação de Balneário Camboriú da 
UNIVALI. 
 
LOCAL E DATA: ____________________________________________________ 
ASSINATURA: ______________________________________________________ 
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APÊNDICE B –Roteiro entrevista Setor Educativo do MAO 

 
1) Aspectos do Registro do número de visitantes –  

- Se possui,  

- Como é feito  

- Desde quando 

- Registra a origem do visitante.  

- Caso não possua: qual a razão, pretende implantar e a previsão de inicio. 

 

2) Parceria com os órgãos de turismo de Belo Horizonte:  

 

3) Percepção do fluxo de visitantes. 

 

3) Pesquisa com seus visitantes 

- Como tomou conhecimento do MAO 

- Percurso: fácil de chegar 

- Informações 

 

4) Projeto / estratégia para aumento do fluxo de visitante 
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APÊNDICE C –Transcrição entrevista Setor Educativo / MAO. 

P- Pesquisadora 
E- Entrevista: Gabriela Araújo Batista – Assistente Coordenação  
 
P- O MAO tem o registro do número de visitantes? 
 
E- Temos, sim, gente tem duas formas. Um registro que é feito pela emissão de ingresso, cada 
visitante que entra, mesmo sendo dia gratuito, tem um sistema em que cada visitante que entra 
a gente joga no sistema e no final do mês a gente faz esse levantamento. Quantos pagos, 
quantos gratuitos, sênior (que são os maiores de 60 anos), meia, a gente tem esse 
levantamento. E temos também os dados de, eles são preenchidos pelos visitantes. Então esses 
dados é que não são 100%. 
 
P- É por amostragem? 
 
E- É por amostragem, porque não é todo visitante que assina.  
 
P- É opção livre. 
 
E- É uma lista que fica na recepção, tem o livro de sugestões e tem uma lista que na hora que 
você entra você preenche. Até que agora, ultimamente, as pessoas tem preenchido mais, mas 
por exemplo vem com criança, a criança não preenche. Idoso, as vezes o idoso não quer 
preencher. Então nossa forma de ter esses dados de origem, gênero, escolaridade e profissão 
são por esta lista. Depois todo final de mês essa lista vem para cá, a gente faz o fechamento 
dos dados e gera gráficos como esses daqui. Gráficos de pizza mesmo e eles dão origem a 
relatórios, a gente sistematiza, analisa, vê qual mês teve mais fluxo. Algumas coisas que a 
gente sempre repara por exemplo: nas férias o público escolar cai muito, mas em 
compensação nosso público geral não cai, por que os visitantes espontâneos aumentam, então 
esse tipo de balanço a gente tem bem forte. 
 
P- E você tem quantificado quem é turista quem não é? 
 
E- É só por origem: BH, interior, outros países e outros estados. Tem isso em porcentagem. 
 
P- E você tem isso no decorrer do tempo? 
 
E- Tenho. Eu assumi essa parte de pesquisa de visitante em 2007. Já era feito mas, antes tinha 
menos rigor de preencher a ficha. O museu é muito novo, a gente não tinha essa coisa de que 
se a pessoa não queria a gente não dava um jeito de conseguir, não era tão precisos quanto 
hoje são. Claro que eram reais. Mas não era todo mundo que preenchia. Do mesmo que jeito 
que por exemplo como se fosse hoje vamos jogar para 90 % vamos colocar que naquela era 
70%. Então a gente perdia alguns dados. Esses gráficos eu tenho. 
 
P- Depois você poderia me passar esses gráficos, mas eu só precisaria dos que eram turistas e 
os que não é. 
 
E- Eu posso te passar em porcentagem justamente por isso, por não ser o número exato dos 
visitantes. 
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P- Você percebe um aumento no fluxo de turistas mediante algum acontecimento? 
 
E- Por exemplo, nos temos um grande problema com eventos na Praça. As vezes realmente no 
dia do evento a gente recebe mais pessoas. Teve um dia, mas tem mais tempo, nos recebemos 
cerca de mil pessoas em um dia. 
 
P- Era evento de que? 
 
E- Era um evento do SESC. Então assim, eu como turismóloga, os evento são uma faca de 
dois gumes, pois em Belo Horizonte nos não temos um espaço público tão bom para fazer 
show como a Praça da Estação. Mas ao mesmo tempo ele detona com o patrimônio, se você 
viesse aqui na terça-feira, que teve evento na segunda, você ia ficar deprimida, a Praça 
nojenta, toda suja. Por exemplo, um sábado que o visitante vem visitar o museu, tem 20 mil 
pessoas na Praça, com o som alto, o visitante não tem paz para visitar o museu, para 
contemplar. Ai a gente fica naquela, o sábado é de graça... o visitante vem, as vezes não é 
visitante, vem usar o banheiro do museu que é limpinho. Então a gente tem essa coisa assim, 
eu, como turismologa, até que tenho mudado um pouco isso, eu acha “-Ah, não tem que fazer 
evento na Praça sim porque, né!” Mas ao mesmo tempo detona, se fosse uma coisa: fez, 
lavou. Tem eventos como o Arraiá de Belo que tem muita fritura, muita coisa, você anda uma 
semana na Praça, até o chão absorver, tem polpas de óleo. As vezes com evento realmente a 
gente tem aumento de público, mas até que ponto esse aumento é só quantitativo ou é 
qualitativo também. Por que ao mesmo tempo eu acho assim: se dez, um voltar com a família 
a gente já está no lucro. Mas ao mesmo tempo, é difícil analisar essa questão dos eventos na 
Praça com relação ao museu. Eu já estou quase achando que causa mais prejuízo do que 
beneficio. 
 
P- Mas a parte os eventos, há outros tipos de ocorrências... 
 
E- Quando tem exposições temporárias como essa que veio agora do Ano da França no Brasil, 
das Tapeçarias -  dos Gobelains. Nós tivemos um público em julho, que foi um público 
simplesmente maravilhoso, foi um público muito bom, foi um dos maiores públicos desde a 
abertura do museu. Então quando tem exposições temporárias de renome, igual a da Camile 
Claudeal quando veio, tem um aumento grande de público. Em julho, normalmente a gente 
tenta trazer essas exposições, justamente no período das férias, que é um período já a visitação 
escolar diminui mesmo. Então tem que fazer o contra-balanço, é o período em que as pessoas 
podem visitar, elas podem viajar...  
 
P- Ai, você percebe o aumento do público belo-horizontino ou público de turismo? 
 
E- Turismo também. De vez em quando nós ficamos na recepção no final de semana, cada um 
tem um plantão por mês. Você escuta:” -  Nossa eu ia passar por Belo Horizonte só para ir as 
cidades históricas, ai me falaram que eu não podia deixar de visitar o Museu de Artes de 
Ofícios. Então eu vim para visitar o Museu de Artes e Ofícios.” Isso eu escuto muito de 
paulista. Os estrangeiros tem vindo mais. 
 
P- Nessa pesquisa você tenta extratificar como eles tomaram conhecimento do museu, qual é 
o meio que esta sendo eficaz em trazer para cáo público que te interessa. 
 
E- Nós não temos um questionário, mas na recepção tem o livro de sugestões, que as pessoas 
deixam a sua opinião. E tem muito de conversar, os recepcionistas e os monitores que ficam 
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na recepção, eles já recebem tão bem, acho que posso falar assim, que as pessoas já falam 
porque vieram. Já fica meio que no boca-a-boca e pelo livro a gente consegue ter essas 
informações sim, porque quando o visitante vem exclusivamente para nos visitar faz questão 
de deixar sua impressão: “– Um amigo falou e era realmente isso tudo que eu pensava.” Então 
um questionário de marcar a gente não tem, mas a gente consegue pelo livro e pela conversa 
ali, os monitores que ficam nas galerias durante a visita abordam o visitante para saber se 
querem alguma informação então conversam, então a agente tem essa coisa mais, vamos 
colocar assim mais informal.  
Também tem aumento no publico quando o museu participa de campanhas publicitárias. Por 
exemplo, quando aparece na Globo... mas teve uma vez que antes do Dia do trabalhador nos 
anunciamos na rádio favela, o museu no Dia do Trabalho, que é de graça, teve mais de mil 
visitantes, e visitantes que vieram que nunca tinham vindo. Ai eu digo, esse termo que é 
discutido no turismo, o turista da cidade. 
 
P- Turismo cidadão. 
 
E- É turismo cidadão, é algo que a gente tem feito aqui no setor educativo. Ontem nos 
subimos a rua da Bahia, toda a equipe, como turistas. Com essas campanhas publicitárias 
aumentam as pessoas que nunca vieram a Praça da Estação ou que nunca ao Museu de Artes e 
ofícios, morou a vida inteira em Belo Horizonte. E aquela coisa que a gente fala, você vai a 
São Paulo, você deve conhecer tudo. Você a Nova York, você visita os museus. Em Belo 
Horizonte quantos de nós conhecem quantos museus? E essas campanhas publicitárias trazem 
mais pessoas de Belo Horizonte. 
 
P- Eu já reparei que na maioria dos folders da Belotur sempre tem a foto do museu, a imagem 
é muito divulgada, mas não sei se ela é o suficiente para trazer o turista. Então qual é o meio 
que vai levar o turista... o guia da Belotur... o folder de vocês... 
 
E- É mais o boca-a-boca mesmo. O nosso marketing é mais o boca-a-boca. 
 
P- E esta trazendo o público que interessa a vocês? 
 
E- O público do museu é o trabalhador, a nossa intenção, o foco do museu é o trabalhador. No 
final de semana, no sábado, vamos dizer que é o público alvo, é o dia de graça, que dá 600 
pessoas, 400 pessoas, 300 pessoas, trabalhadores que vem. Esse é o público alvo do museu. E 
no domingo é o público, mais digamos, selecionado, público de classe A, B. Então o nosso 
público, aquele que a gente quer é o trabalhador. Atendemos muito escolas, acho que muito 
do nosso compromisso é formar a cultura. 
 
P- E os eventos próprios do museu? 
 
E- Nós temos o “Oficio da música”, o “Oficio da palavra” e tem palestras do setor Educativo. 
A divulgação é feita mais pela Internet e em faculdades... desse público não sei se tem algum 
levantamento...se são turistas... como eles vieram... a gente tem sempre uns cativos... 
 
P- Mas não tem uma quantificação? 
 
E- Não, a gente conta para saber quantos vieram... mas não sabemos da onde veio, porque 
veio, qual meio de divulgação... até onde eu sei não tem esse levantamento. 
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P- Vocês tem objetivo de ampliar, tem um número de visitantes desejados? 
 
E- Nós temos a vontade de aumentar o público, sim. Por exemplo: Uma estratégia é com 
relação ao metrô, porque nós estamos no meio do metrô. 
 
P- Eu acho isso fabuloso, você estar na plataforma do metrô e estar vendo o museu. 
 
E- Nossa intenção é trazer os funcionários da CBTU para visitar e queremos parceira com eles 
para divulgar para as pessoas o que é o museu. Porque muita gente não sabe o que é o museu. 
Muita gente passa ali todos os dias. Eu sei porque eu pego o metrô, então as vezes eu fico 
ouvindo: - O que é ali? A nossa expectativa é essa. E mesmo divulgar que quarta à noite é de 
graça, era só sábado, fizemos folder e divulgamos.  
 
P- Ações com os órgãos de turismo para tentar aumentar o tempo de permanência do turista 
em Belo Horizonte, existe essa ligação do governo e do museu enquanto um componente 
mesmo do sistema turístico? 
 
E- Eu, acredito que seja muito pouco. A Belotur entrou em contato querendo saber o fluxo de 
turismo do museu. Mas assim, fazer uma reunião, vamos sentar e tentar aumentar o tempo de 
permanência, não. Isso não aconteceu, não. 
 
P- Acho que terminamos. Você gsotaria de fazer mais alguma colocação? 
 
E- Não. 
 
P- Eu agradeço a entrevista. 
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APÊNDICE D –Roteiro entrevista Setor de Comunicação do MAO 

 

1) Estratégia de divulgação 

- Em que meios de comunicação 

- Freqüência 

 

2) Parceria com os órgãos de turismo de Belo Horizonte 

 

3) Relação com Agências de Viagens Receptivas de Belo Horizonte 

 

4) Percepção do fluxo de visitantes  

 

5) Relação com os demais componentes do Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação 

- Parceria divulgação  

 

6) Projeto / estratégia para aumento do fluxo de visitante 
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APÊNDICE E –Transcrição entrevista Setor de Comunicação / MAO.  
 
P- Pesquisadora 
E- Entrevistada: Fátima Andrade Dias - Comunicação Interna 
 
P_ Hoje nós estamos aqui para conversar sobre divulgação, porque a partir do momento que o 
museu se divulga, mesmo que ele o faça sem contrapartida e sem parceiros, ainda assim ele 
funciona como um canal de distribuição do atrativo, em primeira instância e depois de Belo 
Horizonte. E eu gostaria de saber como o museu se divulga, quais os meios de comunicação: 
o folder, o site, se fazem chamadas nos jornais de São Paulo e Rio de Janeiros, se vocês tem 
alguma estratégia... 
 
E- Então vou falar da nossa estratégia. Toda ação aqui dentro é feita através de projetos. 
Projetos aprovados através da lei de incentivo estadual ou federal. Qualquer divulgação é 
caríssima, uma página na Internet, as peças não são baratas, então estabeleceu-se aqui no 
museu que ia fazer um folder, que em breve ia ser mudado por uma peça mais econômica, 
porque o nosso folder é bem legal, porque era a única, é em papel reciclado, tem ele em inglês 
e português. E ele vai crescendo ali dentro, a medida que as partes vão ampliando, você quase 
que está pegando a inauguração dos “ofícios da terra” que daqui uns vai estar pronto. Então 
além do folder, nós fizemos uma peça para colocar em hotel, que é uma peça mais elegante.  
 
P- E ele é distribuído para toda a rede hoteleira ou vocês têm hotéis direcionados? 
 
E- Nós fizemos 5.000 e distribuímos nos hotéis que aceitaram colocar em um display. Depois 
os hotéis começaram a pedir, mas nós não tínhamos mais dinheiro para fazer. Então nada 
existe porque não deu seqüência. Passou um tempo nós conseguimos imprimir de novo para 
atender, pelo menos, os que tinham pedido, que era o Ouro Minas e o Mercure. Ai tem esses 
apertos, inclusive o folder, ficou algum tempo sem folders, fazer o que, não tem de onde tirar, 
não tira, fica sem... Temos eventos dirigidos aos taxitas que a gente chamou o pessoal do 
Sindicato, umas aproximações dessas de fazer algum trabalho com eles. Com todas as 
Secretarias que tem aqui por perto, trabalhos com a SLU... em especifico para o taxista, teve 
uma feira, que nós fizemos um flyer pequenininho que dava o direito a eles de entrar aqui de 
graça se eles trouxessem aquele encarte.  

E por ai vai, o restante todo é mídia espontânea, é contato telefônico, igual a Secretaria 
de Saúde aqui atrás: - Vem cá, vem conhecer o museu. Ai organiza visita guiada, trabalho 
com a SLU, dia dos funcionários, dos trabalhadores, eles tem essa oportunidade de vir ao 
museu com visita orientada, agendada. Então a nossa divulgação tem sido desse jeito. E tem 
também os eventos que acontecem aqui, as exposições. O museu no contrato deve fazer duas 
exposições por ano. Fora disso, quando temos espaço livre, temos como teve agora o Marcelo 
Chavier, Fernanda Lima... quer dizer o Marcelo Chavier tem uma lista enorme de amigos, 
seguidores, gente que adora.... então acontece dessa forma: chega, conhece o museu, visita o 
museu, e diz “Não sabia que tinha, tem que divulgar mais”. Se você olhar nosso Livro de 
visita as sugestões “tem que divulgar mais”... bem que a gente tenta! 

No final do ano tentamos uma parceria, e fizemos, conseguimos com a Globo, Oi e a 
Prefeitura de iluminar as janelas do museu com decoração de Natal, mas também era tão alto 
o valor. Ela ficou até o dia seguinte depois do Natal, dia 26, ficou 26 dias só no ar. E era lindo 
realmente, porque nas janelas apareciam os sinos, uma música do Vivaldi, um espelho nas 
outras janelas. Então era Natal mas sem uma bola, sem nada vermelho, era uma coisa assim 
bem... eu adorei. Todo mundo vinha para cá e ficavam, principalmente as crianças, 
dançavam... Teve uma mídia na Rede Globo, e é impressionante, dá água na boca, eles 
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fizeram um spot do museu, nessa permuta, mostrando um pouco do oficio do tecido... 
memória... e sempre que tinha um intervalo eles colocavam. 
 
P- Deixe-me entender a lógica de como vocês estão trabalhando... 
 
E- Não tem lógica... 
 
P- Você falou da SLU, eu entendi assim, como um viés que caminha mais por dentro da 
cidade, da governança da cidade. Como é com a Secretaria de Turismo, a Belotur, existe o 
dialogo, eles chamam vocês para participar dos eventos de turismo, para divulgar o museu 
para fora da cidade, acontece em separado... 
 
E- Pois é, a Iremar me ligou dizendo “ estou indo para São Paulo, vai ter um grande encontro 
agências de turismo.  
 
P- Deve ter sido a ABAV. 
 
E- Foi mais no começo do ano. Daí ela me falou: “Fátima, me dá folder para eu poder levar 
para São Paulo para colocar no stand e divulgar o museu.” Eu perguntei “Quantos você quer 
levar... Não devia ter perguntado!  Ela me disse assim “Ah, uns cinco mil.” Respondi “Mas 
nem morta, está chegando agora da gráfica, acabei de fazer exatamente cinco mil, vou dar 
tudo! Te dou dois pacotinhos, eu não tenho para te dar... dei quinhentos... 
 
P- Chorando... 
 
E- Chorando. Falei “Menina, abre um desse aqui, prega de um lado e do outro. Ela perguntou 
se não tinha banner. Mas não tinha nada... Então existe essa aproximação, mas por enquanto, 
não. Até acho que a cada ano que passa a visitação tem aumentado, você vai ver nos dados 
que a Gabriela te passou. A percepção que eu tenho é que tem aumentado. E a cada ano a 
gente faz uma ação diferente, para ter uma novidade, para atrair um pouco mais. E três anos 
para um museu, acho que é pouco, para quem não tem essa cultura de vir ao museu... acho 
que está bem legal. E tem o multiplicador, que é o aluno que vem com a escola, no fim de 
semana está ai, com o pai, com a mãe, ou o próprio aluno que vem ver com mais tranqüilidade 
o multimídia porque não teve tempo. 
 
P- O site trás um bom retorno? 
 
E- Olha os acessos depois eu posso conseguir e te mandar. É impressionante porque nosso site 
não tem o inglês ainda, e a minha defesa de fazer o site em inglês é a quantidade de acesso do 
exterior, é muita coisa. E o pessoal entra, copia demais, pesquisa demais. Agora ainda tem a 
parte do educativo, terminamos de fazer, de melhorar ele, esta com a biblioteca toda ali 
dentro, das vitrines, dos temas do museu. É bem acessado ele. 
P- Eu reparei que a maioria do material da Belotur de Belo Horizonte, sempre tem a imagem 
do museu. Você tem a percepção se esse tipo de material contribui para trazer publico para cá. 
Só a foto do museu é suficiente para interessar a pessoa e fazê-la vir até aqui? 
 
E- Pode até ser para vir, para passear, para olhar, porque eu acho tão parecido com o exterior, 
assim aquela praça enorme... Eu já vi gente batendo o carro porque estava olhando... Mas eu 
acho que não, o que funciona é Rede Globo. O Estado de Minas trás um bom número de 
pessoas aqui também. 
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P- Mas são os conveniados? 
 
E- Não, matérias. A gente tem um canal e sempre consegue uma matéria.Tem conseguido, 
claro quando é noticia, quando é uma coisa interessante. Porque não adianta querer vender 
uma coisa que não... 
 
P- E os eventos, agora está tendo eventos direto na Praça. 
 
E- Eu diria que isso só prejudica para o museu. Você veio no último dia da exposição da 
tapeçaria... A não ser que tivesse um flyer que alguém fosse distribuindo, e dizendo “aqui é o 
museu, aqui é o museu”, porque a pessoa já chega tão voltada para o evento. 
 
P- E dessas pessoas que vem de fora, vocês conseguem em algum momento captar como elas 
chegaram no museu, por intermédio de qual meio de comunicação. 
 
E- Se alguém já é interessado em Museus, deve entrar em museus de Belo Horizonte, já vem 
com o roteiro pronto. Eu quando vou para algum que não conheço faço essa pesquisa. 
 
P- Eu queria voltar um pouco no C&VB, na SETUR e Belotur, se existe a parceria em ações, 
porque me veio quando você falou nos taxistas... é que está existindo todo um movimento 
com relação a Copa 2014, das cidades que vão sediar jogos, de treinamento dos profissionais 
que tem o contato direto como turista, e os taxistas são um deles. E me veio se os atrativos são 
convidados a participar desses treinamentos, dizendo para eles do que trata o acervo, onde 
você está localizado, tempo gasto para visitar, o custo... 
 
E- Nosso contato com os taxistas começou tem dois anos, são duas feiras que a gente 
participa. Nessa primeira a gente fez alguns folders, tinha sobrado, na segunda eu enviei, na 
próxima já não leva nada porque o retorno não foi grande, não. 
 
P- A minha visão dessa ação é mais no sentido que o taxista é o cara que recebe o turista, 
quando este perguntar o que visitar em Belo Horizonte, e o taxista já teve a oportunidade de 
visitar o museu, conhece a história do Conjunto, ele vai indicar esse passeio. 
 
E- É isso que se quer. Voltando a divulgação, na época que eu trouxe o pessoal do sindicato 
para conhecer o museu, veio ele e a equipe, vieram cinco e saiu uma matéria falando do 
museu, com foto deles aqui, com depoimento da Ângela convidando os taxista para virem 
aqui. Quer dizer o jornal que eles recebem no ponto do táxi, quando estão parados, eles estão 
lendo. Então quem conhece, leu, te garanto, no ponto do táxi não foi o papelzinho que 
receberam na feira, porque lá, eu vi que não é legal, eles recebem tanta coisa de carro que eles 
não dão importância, é mais um papel. 

É melhor uma matéria no jornal. Eu vou tentando assim, na comunidade ali da cidade 
nova, sempre tem um jornal de bairro. Vamos tentando comer pelas beiradas. Até um dia que 
já tem o fator multiplicador, que a pessoa que vem e trás mais um tanto, divulga. 
 
P- Com relação às agências de viagens receptivas, elas entram em contato, agendam visitas? 
 
E- Trás, não sei exatamente qual é a agencia, mas tem uma que sempre vem. Tem uma outra 
que trás escola. 
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P- Eu apliquei questionário nas agências, são doze estão hoje como receptivas. 
 
E- Falou de nós lá? 
 
P- O questionário que eu mandei para eles foi este aqui.  
 
E- Eles nem conheciam o museu... 
 
P- Tem uma ação da Secretaria de Turismo que chama “BH espera por você”, nesse programa 
eles capacitaram 12 agências para fazer o trabalho de receptivo de Belo Horizonte. Dentre as 
perguntas, havia uma que era se eles sabiam mensurar quantos visitantes eles traziam aqui e 
teve uma delas que declarou trazer cerca de 300 pessoas por semana. 
 
E- Eh, o nosso trabalho de divulgação junto com a Belotur... todo o trabalho que acontece de 
conhecimento... é por gentileza, do que por política ou do que por interesse do governo. Nessa 
exposição do ano da França no Brasil que teve aqui, eu falei “Ângela consegue divulgação”, 
eles tinham interesse em divulgar, mas não me lembro se apareceu em algum lugar. Apareceu 
muita matéria da rede Globo, veio aqui quatro vezes, no final ainda repetiu a matéria. 
 
P- Desculpe meu pensamento cartesiano, mas me parece que as coisas acontecem 
espontaneamente, não existe uma intenção de conduzir, uma estratégia, um plano? 
 
E- O plano existe, o plano de divulgação existe, mas ele esta arquivado, porque não tem verba 
para executar ele. Nós estamos é comendo pelas beiradas até que se tenha a verba. 
 
P- Vocês têm público-alvo? 
 
E- O público-alvo nosso é primeiro o trabalhador, o estudante, que é para criar essa cultura 
nele, esse habito de visitar o museu e o turista, porque em compromisso nós temos que 
segurar o turista pelo menos um dia a mais em Belo Horizonte. 
 
P- Com relação ao Conjunto Arquitetônico existe dialogo as entidades mantenedoras dos 
espaços, alguma pretensão de divulgação em conjunto. 
 
E- A gente tem chamado de quadrante, que é o Museu, a Funarte, o 104 que esta abrindo 
agora e o Centro Cultural da UFMG. 
P- A Serraria, não? 
 
E- No caso, não, porque como você lá não é aberto todo dia, e quando está aberto é porque 
esta com algum evento. É bem direcionado. 
 
P- E vocês estão pensando alguma coisa em conjunto. 
 
E- Era mais essa parte da divulgação: sempre que um que tivesse um veiculo desse a carona 
para os outros. Então o Centro Cultural é o que mais tem uso, tem um expresso, mais um 
xerox, alguma coisa assim, mas que divulga. A Inês do 104 não tem nada e a Funarte também, 
não. Mas era assim: vai ter um evento, de uma dança ou no Centro Cultural ou na Funarte, 
eles viriam desfilando, passavam aqui, passavam no 104, no Centro Cultural e chegavam. 
Então era fazer esse caminho para integração. Então a Inês do 104 ficou muito atarefado para 
abrir, a Rita Gusmão viajou e a responsável pela Funarte foi fazer um trabalho nas regionais. 
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Aí o trabalhou parou. Mas eu acho que volta porque é um trabalho interessante para todo 
mundo. Trabalhar não só nesse circuito, mas enfim, quatro seria mais força para solicitar uma 
iluminação para a Guaicurus. Inclusive eu estava vendo que para a Copa eles vão tirar os 
bordeis dali e vão colocar hotéis de luxo. 
 
P- É.E ai? 
 
E- Ai que está aquela confusão, o sindicato das profissionais do sexo reclamando que elas vão 
ficar sem o espaço. 
 
P- Essa é uma discussão muito interessante que eu faço na minha dissertação, porque a cidade 
é para todos e a Praça da Estação é um símbolo identitário do belo-horizontino e que o 
cidadão tem o direito de ir e vir a Praça e circular no conjunto como um todo sem ter medo 
com relação a segurança. 
 
E- Isso aos poucos tem mudado muito, quando tem evento e tem circulação de pessoas, todo 
mundo estaciona os carros e anda até a Funarte. 
 
P- Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa a entrevista  no geral ou em algum ponto 
especifico? 
 
E- Não. 
 
P- Então vou lhe agradecer e encerrar a entrevista. 
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APÊNDICE F –Questionário Agências de Viagens receptivas de Belo Horizonte 
 

 
 

 

        

1. Tempo de atuação no mercado:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nome da empresa: ________________________________________________________________ 

Cargo do respondente do questionário: ________________________________________________ 

1.Tempo de atuação no mercado:  
(  ) menos de um ano 
(  ) de 1 ano a 3 anos 
(  ) de 3 anos a 5 anos 
(  ) de 5 anos a 10 anos 
(  ) mais de 10 anos 
 
2.Tempo de atuação como agência receptiva de 
Belo Horizonte: 
(  ) menos de um ano 
(  ) de 1 ano a 3 anos 
(  ) de 3 anos a 5 anos 
(  ) de 5 anos a 10 anos 
(  ) mais de 10 anos 
 
3 Além do receptivo turístico, quais outros 
serviços turísticos a empresa fornece:  
(  ) venda de passagens 
(  ) venda de acomodações e outros serviços em 
meios de hospedagem 
(  ) venda de programas educacionais e de 
aprimoramento profissional – intercambio. 
(  ) obtenção de passaportes e vistos 
(  ) transporte turístico 
(  ) desembaraço de bagagens 
(  ) locação de veículos 
(  ) obtenção ou venda de ingressos para shows  
(  ) representação outras fornecedoras de serviços 
turísticos 
(  ) apoio a feiras, exposições e congêneres 
(  ) venda de seguros, cartões de assistência ao 
viajante, passeios e excursões 
(  ) venda de livros, revistas e outros artigos 
destinados a viajantes 
 
4. Como a empresa trabalha o atrativo “Praça da 
Estação”? 
(  ) Dentro do City tour em Belo Horizonte 
(  ) Isoladamente sob demanda 
(  ) Conjugado a outros roteiros 
(  ) Não trabalha esse atrativo 
(  ) Outros. Especificar: __________________ 
_____________________________________ 
 

5.Quais os espaços do Conjunto Arquitetônico da 
Praça da Estação são visitados 
(  ) Museu de Artes e Ofícios 
(  ) Praça Rui Barbosa 
(  ) Serraria Souza Pinto 
(  ) Casa do Conde de Santa Maria 
(  ) Centro Cultural da UFMG 
(  .) Outros. Especificar: ___________________ 
_______________________________________ 
 
6. Com que freqüência a Praça da Estação está 
incluída nos roteiros operados por esta empresa 
(  ) Somente no City tour 
(  ) No city-tour e mais 1 roteiro 
(  ) No city-tour e mais 2 roteiros 
(  ) No city-tour e mais 3 roteiros 
(  ) em todos os roteiros 
 

7. Com que freqüência esta empresa opera a 
Praça da Estação: 
(  ) de 1 a 2 vezes por semana 
(  ) de 1 a 2 vezes por quinzena 
(  ) de 1 a 2 vezes por mês 
(  ) de 1 a 2 vezes a cada 6 meses 
(  ) Não possui demanda por este atrativo 
 

8. Quais os meios de comunicação que a empresa 
utiliza para divulgar o produto BH: 
(  ) Boca a boca 
(  ) Internet 
(  ) Anúncio em jornal e revistas especializadas 
(  ) Mala direta 
(  ) Participação em feiras e eventos 
(  ) Anúncio em TV / Rádio 
(  ) Distribuição de folheteria 
(  ) Contato telefônico e páginas amarelas 
(  ) Outdoor 
(  ) Outros. Especificar: ___________________ 
______________________________________  
 
9. A empresa sabe informar quantos turistas ela 
levou a Praça da Estação: _________________ 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Quadro propostas intervenção do Plano de Reabilitação do Hipercentro de 

Belo Horizonte 
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ANEXO B - Gráfico Porcentagem de visitantes por gênero julho / 2008 a setembro / 
2009 / MAO. 
 

Porcentagem de visitantes por gênero
julho 2008 a setembro de 2009

53%

47%

0%

Feminino Masculino Não respondeu / ilegível
 

 
 
 
 
ANEXO C – Gráfico Porcentagem de visitantes por grau de escolaridade julho / 2008 a 
setembro / 2009 / MAO 
 

Porcentagem de visitantes por grau de escolaridade
julho 2008 a setembro de 2009

1% 13%

22%

54%

3% 7%

Infantil Fundamental Médio Superior Pós-graduado Não respondeu / ilegível
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ANEXO D - Roteiro Ofícios de Minas / Guia de Turismo da Belotur 
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