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RESUMO

O turismo é uma atividade econômica em que o consumo do espaço constitui sua
razão de ser. Para esta atividade econômica, a porção visível do espaço geográfico,
a paisagem é muito relevante. A paisagem constitui-se num primeiro contato do
turista com o destino, assim se dá a importância da paisagem para a localidade
visitada. Podemos dizer que a paisagem é um patrimônio turístico, pois é uma
síntese visual dos elementos naturais e humanizados presentes no território,
elementos que por seu valor original e singular transformam-se em recursos
turísticos. Contudo, a paisagem enquanto suporte para o desenvolvimento de
atividades turísticas precisa ser entendida e analisada para fundamentar a prática do
turismo, considerando a sua singularidade urbana, como atrativo turístico. O objetivo
principal desse estudo é analisar o potencial da paisagem urbana de Dourados,
como oportunidade para o desenvolvimento do turismo no município, e o método
será predominantemente qualitativo e seus instrumentos para coleta e análise dos
dados foram desenvolvidos a partir do levantamento bibliográfico, documental e
iconográfico. Após a coleta, os dados foram selecionados e sistematizados, cuja
análise privilegiou o método descritivo de interpretação e explicação do potencial da
paisagem urbana do município. Os resultados apontam para a paisagem como
atrativo para a prática do turismo, por essa razão, a pesquisa procurou analisar a
paisagem edificada da cidade de Dourados-MS, como um potencial para o
desenvolvimento do turismo.
Palavras-chave: Paisagem; Paisagem Urbana; Turismo; Dourados.

ABSTRACT

Tourism is an economic activity that is characterized by the consumption of space.
The visible portion of the geographical space - the landscape - is very important for
this economic activity. The landscape is the first contact the tourist has with a
destination, hence the importance of the landscape for the location visited. We could
say that the landscape is a tourism heritage, as it is a visual synthesis of natural and
human elements in a territory, elements that are transformed, through their original
and unique values, into tourism resources. However, the landscape as a support for
the development of tourism activities must be understood and analyzed if it is to
support the practice of tourism, based on its urban uniqueness as a tourist attraction.
The method used in this study is predominantly qualitative, and the data collection
and analysis tools were developed based on a bibliographic, documentary and
iconographic review. After collecting the data, they were selected and arranged,
favoring in the analysis, the descriptive method of interpretation and explanation of
the potential of the urban landscape in the town. Based on the results, which indicate
that the landscape is an attraction for the practice of tourism, this study analyzes the
urban landscape of the town of Dourados-MS as a potential aspect for tourism
development.
Key words: Landscape, Landscape Urban; Tourism; Dourados.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo irá abordar questões referentes ao tema de estudo, a
justificativa, os objetivos e a estrutura do trabalho.

1.1

Contextualização do Tema
O município de Dourados é a segunda maior cidade do Estado de Mato

Grosso do Sul, com patrimônio cultural importante, devido a sua história, sendo que
a pecuária e a agricultura são suas principais atividades econômicas que geram a
renda, mas que não atende a demanda de empregos no município. O município
busca o desenvolvimento do turismo como forma de viabilizar mudanças em sua
realidade. Considerando este contexto, pretende-se analisar a cidade de Dourados,
especificamente a sua paisagem urbana, como um atrativo cultural capaz de
influenciar a oferta de serviços voltados para o turismo.
Em um trabalho como este, que se propõe a analisar o potencial da paisagem
urbana, não poderia deixar de citar o processo de urbanização. Mas como podemos
definir atualmente a urbanização brasileira, se existe uma grande controvérsia sobre
o assunto, como o espaço urbano com a inclusão de áreas agrícolas e um espaço
rural com a inclusão de áreas urbanas.
Contudo a urbanização brasileira começa a partir do inicio do processo de
modernização nos campos, novos objetivos e formas de exploração agrícola
originando transformações, onde como conseqüências do processo são apontados,
os

efeitos

sociais

heterogeneamente,

e
pois

econômicos.
as

políticas

As
de

transformações

ocorrem,

desenvolvimento,

porém,

inspiradas

na

“modernização no campo”, são cheias de desigualdades e privilégios.
Santos (2001, p. 12) ao longo do século, mas, sobretudo, nos períodos mais
recentes, o processo brasileiro de urbanização revela uma crescente associação
com o da pobreza, fazendo com que os trabalhadores da agricultura capitalizada
fujam cada vem mais para os espaços urbanizados.
Entretanto o aumento da pobreza não depende apenas do processo de

modernização do campo, mas a satisfação de necessidades básicas. Onde os
espaços passam a ser criadores da pobreza, pois a população não recebe os
empregos e serviços necessários, fomentando assim a expansão da crise urbana.
Pensar sobre essas transformações requer que se volte o olhar para esta
realidade que, ao mesmo tempo em que tem colocado uma classe da sociedade
com o que há de mais moderno na agricultura e pecuária, contraditoriamente, deixa
outra, em condições precárias, ou seja, a maioria dos trabalhadores rurais saem do
campo sem a mínima condição e instrução para viver nos espaços urbanizados.
São esses mesmos trabalhadores rurais que se apresentam cada vez mais
próximos do limite de sobrevivência que, atualmente, tem merecido maior
preocupação

por

parte

das

políticas

governamentais,

tendo

em

vista

o

desenvolvimento local. Entretanto, é uma ilusão buscar o desenvolvimento local
quando refletimos sobre a idéia de que muitos trabalhadores rurais são privados até
mesmo das condições dignas de sobrevivência.
E no mundo urbanizado onde o mercado passa a ser cada vez mais
competitivo,

necessitando

de

profissionais

qualificados,

quais

seriam

as

possibilidades e estratégias de mercado para a inclusão de trabalhadores rurais para
terem a mínima condição de sobrevivência nas cidades. Contudo uma das
possibilidades para se gerar emprego e renda, é o terceiro setor, o de prestação de
serviços, principalmente, o Turismo.
Atividade essa que era novidade na década de 1970 hoje tornou-se capa de
revistas econômicas, assunto discutido em ciências humanas e biológicas e
segmento específico da arquitetura e engenharia. Assim, no início do século XXI, o
turismo surge como uma força social, cultural e econômica capaz de movimentar
centenas de milhões de pessoas e bilhões de dólares pelo planeta.
Cruz (2002) entende que por ser uma atividade relativamente nova,
compreendida como fenômeno de massa há apenas meio século, o turismo exige
ainda estudos específicos para articular seu corpus de conhecimento. Nesse
sentido, no município de Dourados, o turismo pode ser uma atividade estratégica
para o desenvolvimento local, especialmente se considerarmos sua paisagem, que
para Cruz (2002, p. 109), “[...] é a primeira instância do contato do turista com o
lugar visitado e por isso ela está no centro da atratividade dos lugares visitados”.
O turismo é visto como um instrumento de melhoria da qualidade de vida da

comunidade local e agente alavancador das demais atividades econômicas. Assim
as diretrizes propostas para promoção do desenvolvimento local, são diretamente
proporcionais às características de cada município. Nesse contexto Dourados visa
legitimar os recursos locais que apresentam alto potencial para o desenvolvimento
turístico da localidade, como a sua paisagem e os elementos nela inserida tais
como: monumentos, marcos, logradouros, respeitando as características naturais e
culturais do município.
O turismo se consolidou após a segunda guerra mundial, como setor
importante na economia Mundial e vem apresentando até hoje, altas taxas de
crescimento, e ao que tudo indica, continuará em expansão. Para o município de
Dourados, o turismo é uma atividade estratégica para o desenvolvimento local.
O incremento do turismo no município poderá fortalecer as médias e
pequenas empresas do setor, gerando novos empregos, viabilizando o aumento de
divisas e melhorando a qualidade de vida na comunidade local.
A mudança no turismo se tornou inevitável, da mesma forma que aceitamos
que o crescimento do setor é inevitável. Isto significa que, não apenas mais turistas
estarão buscando experiências autênticas em novas destinações, mas também, a
maioria dos locais estará buscando aproveitar estes altos níveis de demanda para
aumentar a renda e o emprego.
As motivações para a viagem estão se afastando do passivo prazer ao sol,
indo em direção a outras, mais relacionadas à educação e à curiosidade. Nesse
sentido o presente trabalho pretende demonstrar a importância da paisagem urbana
para o desenvolvimento de uma localidade.
A Organização Mundial do Turismo (1997) sugere que a imagem que o turista
tem é apenas um dos aspectos da imagem geral da destinação, sendo que as duas
estão intimamente relacionadas. É improvável que alguém visite uma destinação se,
por uma ou outra razão, não gostar dela. Ao contrário, “a descoberta” de um turista
pode levar ao conhecimento de outros aspectos de natureza econômica, política e
cultural sobre aquele local. A Organização Mundial do Turismo acrescenta, ainda,
que a apresentação da imagem de uma destinação deve levar em conta o fato de
que, em geral, não se trata de criar uma imagem a partir do nada, mas sim de
transformar uma imagem existente.
O comportamento turístico, tanto de indivíduos como de grupos, depende de

sua imagem sobre situações imediatas e do mundo. A noção de imagem está
intimamente relacionada ao comportamento e à atitude os quais são estabelecidos
com base na imagem presumida de uma pessoa e não mudam facilmente, a não ser
que nova informação ou experiência seja adquirida.
Com essa modernização no setor primário, em particular a pecuária e
agricultura que hoje ocupam lugar de destaque nos índices de produtividade
nacional, o município de estudo busca uma mudança na sua realidade, através da
sua paisagem urbana como propulsor no desenvolvimento do turismo.
Tendo em vista o desenvolvimento do turismo no município, algumas
questões de pesquisas foram delineadas:
•

Qual

o

potencial

da

paisagem

urbana

de

Dourados

para

o

desenvolvimento do turismo na região?
•

Por que a paisagem urbana tem um papel importante no desenvolvimento

do turismo?
•

Quais as contribuições atuais da paisagem urbana para o turismo em

Dourados?
•

A

paisagem

poderá

servir

como

ferramenta

para

alcançar

a

sustentabilidade econômica?
A partir deste questionamento foram estabelecidos os objetivos:
Objetivo Geral:
Analisar o potencial da paisagem urbana de Dourados, como oportunidade
para o desenvolvimento do turismo no município.
Objetivos Específicos:
•

Compreender a influencia e a representatividade da paisagem urbana no

espaço turístico de Dourados;
•

Descrever e mapear os elementos mais significativos da paisagem urbana

de Dourados, tomando como referencia os pressupostos defendidos por Lynch e
Boullón;
•

Analisar o conteúdo das imagens da cidade tomando como referência os

pressupostos defendidos por Lynch;

1.2 Estrutura do Trabalho

O presente trabalho visa abordar questões referentes à: Turismo, Turismo
Urbano, Espaço Urbano, Espaço Turístico e Paisagem Urbana.
Para tanto, é ressaltada a necessidade de um planejamento para o
desenvolvimento do turismo na cidade de Dourados, através de conceitos básicos
acerca do tema.
Dessa forma, o presente trabalho dividiu-se em cinco capítulos, onde o
primeiro aborda questões referentes ao tema de estudo, a justificativa, os objetivos e
a estrutura do trabalho.
O segundo trata da metodologia aplicada no trabalho, assim como a natureza
da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados e a analise dos dados.
O terceiro traz reflexões e articulações teóricas a partir da análise de
diferentes autores, focados na paisagem urbana e sua relação com o turismo.
O quarto busca analisar a formação histórica e geográfica o objeto de estudo
e o quinto e ultimo capitulo tem seu enfoque na analise do potencial turístico da
paisagem urbana.
O principal objetivo desse estudo é buscar uma mudança na sua realidade,
através da sua paisagem urbana como propulsor no desenvolvimento do turismo,
sob uma abordagem teórica.

2 METODOLOGIA

Figura 1: Estrutura metodológica
Fonte: Elaborado pelo pesquisador

2.1 Natureza da Pesquisa
Este capítulo apresenta a metodologia que foi estruturada para o estudo de
caso, que segundo Gil (1991, p. 58-59) suas vantagens são:
• Estímulos a novas descobertas; por ser um estudo flexível o
pesquisador sempre está atento a novas descobertas, sendo
freqüente o aparecimento de aspectos não previstos no plano de
pesquisa;
• Ênfase na totalidade; neste tipo de método o pesquisador deve
estar voltado para a totalidade do problema, como já foi citado
anteriormente, para que assim possa estudar e medir seu objeto de
estudo;
• Simplicidade dos procedimentos: segundo Gil ao se tratar do
estudo de caso os procedimentos são os mais simples tanto na
coleta dos dados como na formulação do relatório de pesquisa.

Ainda, esse estudo procurara entender e explicar, através da análise

descritiva,

os

elementos

da

paisagem

urbana,

relacionando-os

com

as

características históricas de sua formação, os aspectos geográficos do território e a
morfologia da cidade.

2.2 Procedimentos de coleta de dados
A metodologia se apoiou em pesquisa bibliográfica, documental e
iconográfica. Pesquisa documental essa que segundo Moreira (2005), é considerada
muito semelhante à pesquisa bibliográfica, sendo assim muitas das fases de
desenvolvimento de ambas coincidem. Porém diferenças podem ser encontradas
em pesquisas em função da natureza dos documentos ou procedimentos na
interpretação de dados.
Nesse sentido foi consultada a bibliografia pertinente ao tema proposto e
pesquisa documental especialmente sobre as leis e instrumentos da política urbana
da cidade de Dourados. Assim como a leitura de planos, programas e projetos
municipais. Além disso, foi feito um trabalho de campo, com observações diretas da
paisagem, incluindo levantamento fotográfico de arquivo e da realidade atual para
subsidiar a análise.
Para Marconi (2007), a observação é uma técnica de coleta de dados e utiliza
os sentidos para obter informações sobre a realidade. Traduz descrições detalhadas
de acontecimentos, pessoas, ações e objetos em um determinado contexto. Não
consiste apenas em ver e ouvir. Usamos a totalidade dos nossos sentidos para
examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. Ao observador não basta
simplesmente olhar. Deve saber ver, identificar e descrever diversos tipos de
interações e processos humanos. A observação, como técnica científica, pressupõe
a realização de uma pesquisa com objetivos criteriosamente formulados,
planejamento adequado, registro sistemático dos dados, verificação da validade de
todo o desenrolar do seu processo e da confiabilidade na mensuração dos
resultados. Deve apoiar-se em fundamentos teóricos consistentes relacionados à
natureza dos fatos ou comportamentos a serem observados.
Após a coleta, os dados foram selecionados e sistematizados, cuja análise
privilegiou o método descritivo de interpretação e explicação do potencial da

paisagem para o desenvolvimento do turismo. Segundo Dencker (1998), o método
descritivo é bem estruturado e planejado que exige um conhecimento profundo do
problema estudado por parte do pesquisador, o mesmo sabe avaliar e como
proceder para fazê-lo. Contudo o método compreende uma serie de técnicas de
levantamento de dados e observação.

2.3 Análise dos Dados
A analise dos dados foi efetuada à luz do conceito e dos métodos
desenvolvidos por Boullón (2002), onde compreende que a forma é a linguagem de
uma cidade, onde a sua leitura está apoiada nos signos que a melhor representam.
Sendo estas formas divididas em dois grupos distintos, os edifícios e os espaços
abertos, onde aqueles que possuem maior destaque são chamados de pontos focais
urbanos.
Estes pontos focais se dividem por sua vez em seis elementos denominados
por Boullón (2002) de elementos de estruturação morfológica do espaço urbano, e
são eles Logradouros, Marcos, Bairros, Setores, Bordas e Roteiros.
Boullón (2002, p. 196), define que “Logradouros são os espaços abertos ou
cobertos de uso público, em que o turista pode entrar e que pode percorrer
livremente”, tais como parques, praças, etc. Ainda segundo Boullón (2002, p. 196),
“Marcos são objetos, artefatos urbanos ou edifícios que, pela dimensão ou qualidade
de sua forma, destacam-se do resto e atuam como ponto de referência exteriores ao
observador”, tais como igrejas, monumentos, etc.
Para Boullón (2002, p. 202) “os bairros são compreendidos como seções da
cidade, que foram criados para facilitar na administração da mesma”. Já os setores
segundo o autor se caracterizam por ser “partes da cidade substancialmente
menores que os bairros, mas que têm as mesmas características destes. Em geral,
os setores são os restos que permanecem de um antigo bairro, cujas edificações
originais foram suplantadas por outras mais modernas”.
Boullón (2002, p. 208) compreende que as bordas, “são elementos lineares
que marcam o limite entre duas partes da cidade”, ou seja, separam determinados
elementos da cidade. E os roteiros para o mesmo autor “são as vias de circulação

selecionadas pelo transito turístico de veículos e de pedestres, em seus
deslocamentos para visitar os atrativos turísticos e para entrar ou sair da cidade”
(BOULLÓN, 2002, p. 209).
E no conteúdo das imagens das cidades por Kevin Lynch (1997), o que
remetem às formas físicas, classificados em cinco tipos de elementos: vias, limites,
bairros, pontos nodais e marcos. Os quais são definidos da seguinte maneira:
1) Vias são os canais de circulação ao longo dos quais o observador se
locomove de modo habitual, ocasional ou potencial. Podem ser ruas, alamedas,
linhas de transito, canais, ferrovias.
2) Limites são os elementos lineares não usados ou entendidos como vias
pelo observador. São fronteiras entre duas faces, quebras de continuidade lineares:
praias, margens de rios, muros, paredes.
3) Bairros são as regiões medias ou grandes de uma cidade, concebidos
como dotados

de extensão

bidimensional.

O

observador neles

“penetra”

mentalmente, e eles são reconhecíveis por possuírem características comuns que
os identificam.
4)

Pontos nodais são lugares, estratégicos de uma cidade através dos quais

o observador pode entrar, são os focos intensivos para os quais ou a partir dos quais
ele se locomove. Podem ser basicamente junções, um cruzamento ou uma
convergência de vias.
5) Marcos são outro tipo de referencia, mas, nesse caso, o observador não
entra neles: são externos. Em geral é um objeto físico definido de maneira muito
simples: edifício, sinal, loja ou montanha.
Nenhum dos tipos de elementos acima especificados existe isoladamente em
situação concreta. Os bairros são estruturados com pontos nodais, definidos por
limites, atravessados por vias e salpicados por marcos. Contudo a sobreposição e
interpenetração dos elementos ocorrem regularmente.
A combinação dessas categorias de análise norteou a reflexão sobre o objeto
de estudo desta pesquisa.
Entretanto existe uma grande discussão em relação aos elementos que
compõem a estruturação morfológica do espaço urbano, nome dado esse por
Boullón (2002), já que Lynch (1997) classifica esses elementos como o conteúdo
das imagens das cidades. Alguns desses elementos se repetem em ambas

classificações, porém se complementam nesse caso para subsidiar a analise desse
estudo.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo traz reflexões e articulações teóricas a partir da análise de
diferentes autores, focados na paisagem urbana e sua relação com o turismo.

3.1 Turismo e Espaço Urbano
3.1.1 Turismo e turismo urbano: conceitos e definições
Existe uma grande quantidade de definições econômicas sobre o turismo.
Alguns autores tratam-no como indústria e parece ser este qualificativo o de maior
uso na literatura comum, não cientifica. Outros tratam o Turismo como fenômeno
econômico e social. Tais controvérsias estão diretamente ligados ao número de
pesquisadores de diferentes áreas que estudam e definem o Turismo.
Aquilo que hoje chamamos de turismo constituiu, ao longo do tempo,
pelos deslocamentos em busca do aprazível. Se o gran tour, surgido
no século XVII, era o passeio da aristocracia pelas principais cidades
européias para conhecer a cultura clássica grego-romana –
motivados, portanto, pelo desejo de adquirir conhecimentos e de
desfrute do lazer -, a partir do século XIX a insalubridade da cidade
industrial provocara um movimento inverso, de busca de saúde,
descanso e prazer diante da natureza, no campo, na montanha ou no
mar. Neste momento industrial, alem das classes burguesas,
também as classes sociais desprivilegiadas, timidamente,
começaram a realizar deslocamentos para alem do seu local de
trabalho e moradia. Era um tempo em que as férias - e o descanso –
serviriam para revigorar as forças físicas pessoais que, na volta,
seriam investidas no trabalho: viajava-se para descansar e, depois,
trabalhar melhor. Hoje num momento que os teóricos chamam de
pós-moderno – no qual se trabalha para reunir os recursos
financeiros que irão pagar as férias, ou seja, inverte-se a lógica, e
trabalha-se para poder viajar –, o viajante parece retomar uma
predileção pelos destinos urbanos, em detrimento dos destinos junto
à natureza. E, a exemplo do gran tour, os turistas modernos
percorrem as cidades em busca de um produto diferenciado, a
cultura, levando os teóricos a descrever esse novo momento do
turismo a partir de um binômio que coloca, lado a lado, a cultura e a
cidade (GASTAL apud CASTROGIOVANNI, 2001, p. 33).

O turismo é a soma de relações e de serviços resultantes de uma mudança
de residência temporária e voluntária motivada por razões alheias a negócios ou
profissionais (DE LA TORRE, 1997). Sabe-se que, essa definição não se aplica a
todos os autores, pois se trata de algo mais complexo do que um simples negócio ou
profissão.
Convém aqui mencionar (PALOMO apud CASTROGIOVANNI, 2001, p. 47)
que, em seu livro, apresenta os aspectos positivos negativos de cada uma dessas
definições. Esse autor define o Turismo como atividade econômica pelos seguintes
motivos:
• A propensão a viajar é um ato humano;
• A recreação é uma atividade desenvolvida por indivíduos, isolada
ou grupalmente;
• Os deslocamentos são atos que compreendem gastos e receitas;
• O consumo de bens e serviços turísticos pode enquadrar-se em
mais de uma atividade econômica;
• A geração de riqueza por meio de um processo produtivo é clara e
tipicamente uma atividade econômica.

Ainda segundo, (PALOMO apud CASTROGIOVANNI, 2001, p. 53) o turismo
não é uma indústria porque esta é um conjunto de operações necessárias para a
transformação de matérias-primas.
Com e apesar de PALOMO (2001), citado como mais uma fonte de
definição, a controvérsia prossegue. Pois para CASTROGIOVANNI (2001), o que
ocorre, é uma agregação de valores aos diferenciais turísticos naturais e culturais,
e não uma transformação tangível e concreta na matéria-prima original. O produto
turístico final para venda e pós-venda é de natureza agregada. O processo de
agregação de valores inicia-se na aquisição dos atrativos turísticos, continua nos
meios de transporte, hospedagem, alimentação, serviços de recreação e
entretenimento, e termina na fruição do roteiro.
Devido à preocupação com a mensuração do tamanho e natureza dos
mercados turísticos, e também por causa das dificuldades de se chegar a
consensos, provocadas pelos múltiplos aspectos do Turismo, faz-se necessário
diferenciar “conceito” de “definições técnicas” (BENI, 2001).

O conceito fornece uma estrutura especulativa, teórica, que identifica
as características essenciais e distingue o Turismo de outros
fenômenos similares, freqüentemente relacionados, embora
diferentes. As várias definições técnicas de “turista” fornecem
conceitos para uma definição geral de aplicação internacional e
interna; estas podem muito bem ser integradas na estrutura de
definição geral do Turismo (BENI, 2001, p. 33).

Como visto, há tantas definições de Turismo quantos autores que tratam do
assunto. Mas quanto maior o numero de pesquisadores que se preocupam em
estudá-lo, tanto mais evidentes se apresentarão à amplitude e a extensão do
fenômeno do Turismo e tanto mais insuficientes e imprecisas serão as definições
existentes. Muitos autores chegam a considerar a extrema dificuldade para uma
definição precisa e abrangente de Turismo, levando em conta que o fenômeno é tão
grande e complexo que se torna praticamente impossível expressá-lo corretamente
e, por isso, preferem observar invariavelmente seus aspectos parciais ou, pelo
menos, algumas de suas realidades isoladas.
Em suma, o fato de o turismo encontrar-se ligado, praticamente, a
quase todos os setores da atividade social humana é a principal
causa da grande variedade de conceitos, todos eles validos
enquanto se circunscreverem aos campos em que é estudado. Não
se pode dizer que esse ou aquele conceito é errôneo ou inadequado
quando se pretende conceituar o Turismo sob uma ótica diferente, já
que isso levaria a discussões estéreis. Estas poriam justamente em
evidencia as limitações conceituais existentes sobre o fenômeno
(BENI, 2001, p. 62).

Por isso, a conceituação do turismo não pode ficar limitada a uma simples
definição, pois este fenômeno ocorre em distintos campos de estudo, em que é
explicado de acordo com diferentes correntes de pensamento, e verificado em
contextos distintos da realidade social.
Todas as considerações em torno do desenvolvimento da atividade turística,
não ocorrem desvinculadas do contexto de espaço, uma vez que, tanto os atrativos
quanto os equipamentos e a infraestrutura se manifestam de forma física e visível no
território.
A abordagem espacial de territórios turísticos precisa de uma referência à
relação entre turismo e o meio urbano. Não se pode compreender a intensificação
do fenômeno turístico e a grande demanda resultante do turismo de massa, sem
analisar o contexto dos espaços urbanizados.

O turismo urbano é de grande relevância na mobilidade mundial,
afinal, desconsiderando as modalidades de turismo de aventura,
ecológico, rural, entre outros, cujo suporte material constitui-se de
locais pouco ou nada urbanizados, o turismo em ambientes urbanos
representa a quase totalidade do fluxo turístico mundial. Há nas
cidades atratividade turística, por tudo o que elas representam “como
obras de arte das sociedades humanas, como lugares de encontro,
do ir e vir, do acontecer de modo geral (CRUZ, 2001, p.16).

Segundo Tyler e Guerrier (2001), o turismo urbano trata dos processos
sociais de mudança e dos processos de decisão de políticas, que ditam a natureza
dessa mudança e que identificam ganhadores e perdedores. Trata-se da busca dos
meios pelos quais a mudança afeta os processos sociais da cidade e da
necessidade de gerenciar a inevitabilidade do turismo urbano.
Algumas das transformações que o turismo produz podem ser

previstas, outras talvez sejam inesperadas, a problemática consiste
em gerenciar essas mudanças assegurando seus benefícios e
identificando os impactos negativos para que sejam minimizados, ou
para que não sofram com o declínio de suas funções urbanas
tradicionais. Quando as mudanças são desejadas por algumas das
partes no processo de desenvolvimento turístico e indesejadas por
outros, o processo de mudança ganha um caráter político (SIVIERO,
2005, p. 35).

De acordo com CRUZ (2001), gerir o turismo urbano remete inevitavelmente,
a busca pela compreensão dos processos de reestruturação e valorização do
espaço urbano, com os desafios de uma economia globalizada e competitiva,
verificados em um espaço dinâmico, como o espaço urbano em questão.
Contudo os impactos negativos do turismo devem ser lembrados e discutidos.
Muitas definições sobre a atividade turística apontam o crescimento e a força
econômica da atividade, com indicadores que continuará em expansão nos próximos
anos, trazendo consigo melhores condições de vida.
Entretanto essa expansão pode causar mutações drásticas num espaço
despreparando para receber tal atividade. Degradações ambientais e socioculturais
decorrentes do turismo são abundantes, pois dependem da apropriação e
exploração da natureza e das comunidades locais. Esses impactos negativos
provocados pelo turismo são decorrentes do uso não sustentável dos recursos
naturais, até o esgotamento de suas fontes de matéria prima. Dessa forma é de

suma importância considerar que muitos impactos são gerados a partir de um
planejamento mal elaborado ou até mesmo por falta dele.
E, como o turismo poderia contribuir significativamente para maximizar os
benefícios e minimizar os impactos sócio-ambientais? A partir de um planejamento
bem elaborado, onde as necessidades turísticas não sejam prejudiciais aos
interesses sociais e econômicos da comunidade local.
Como podemos observar são muitos os impactos causados pelo turismo, mas
que nem sempre são mencionadas, porém é bom lembrar que as desvantagens
excessivas produzidas pelo turismo, também devem ser ressaltadas pelos autores
que tratam sobre o assunto.
3.1.2 Espaço urbano e espaço turístico
Rodrigues (2001) diz que, para entender o fenômeno do turismo esta forma
aparentemente simples de entender o espaço é, não por casualidade, a mais
pertinente, por que expressa de maneira clara a dinâmica espacial, tanto horizontal,
quanto vertical, especialmente quando acoplamos os dois conceitos, que, embora
não tenham o mesmo significado, se complementam. Fixos, porem não estáticos
são os centros emissores da demanda, de onde partem os fluxos para os núcleos
receptores, usando a linguagem técnica do turismo.
É nos núcleos receptores que se dá, de maneira mais explicita, o consumo do
espaço – consumo consumptivo e consumo produtivo. O primeiro é o que se esgota
em si mesmo, ao passo que o segundo consome produzindo. Nos espaços de
turismo observa-se superposição dos efeitos do consumo consumptivo e do
consumo produtivo, como Santos (2001) observa, mais especificamente, referindose ao espaço rural: “ao consumo consumptivo, que se ampliou, corresponde
também uma ampliação de consumo produtivo, através da incorporação de ciência,
técnica e informação” (SANTOS apud RODRIGUES, 2001).
Tanto a produção dos novos espaços turísticos é hegemônica como também
o consumo. O consumo consumptivo do espaço sobrepõe-se ao consumo produtivo,
uma vez que a instalação das onerosas infraestruturas de apoio ao turismo – os
transportes, rede de água e esgotamento sanitário, rede de energia elétrica e de
comunicações - requerem grande volume de investimentos de capital, financiados

pelo capital transnacional. Posteriormente instalam-se os empreendimentos
privados, como as mega empresas hoteleiras e de equipamentos de lazer, como
parques temáticos, voltados para estratos médios da população (BOULLÓN, 2002).
Cruz (2001) afirma que, existe uma outra face da dimensão espacial do
turismo que diz respeito ao fato de esta ser a única entre as atividades econômicas
modernas que consome, elementarmente, espaço.
Para Boullón (2002), os processos no espaço implicam na transformação
evolutiva ou involutiva de uma materialidade. Mas o espaço é sem duvida,
possibilidade, e continuamente é necessário designá-lo, marcá-lo; nunca é dado, é
necessário conquistá-lo.
Segundo Cruz (2001, p. 24) existe uma diferença fundamental entre o espaço
urbano produzido pelo turismo e o espaço urbano. É que “[...] no primeiro caso,
trata-se da criação de um espaço produtivo”. O espaço urbano em si constitui-se
suporte e, ao mesmo tempo, atrativo para o turismo. No momento atual há uma
dificuldade muito grande de definir-se o que é urbano, em contraposição ao que é
rural. Quando se aborda, então, o fenômeno do turismo, essa dificuldade torna-se
ainda maior.
Grande parte dos paradigmas nos quais se baseiam as teorias do fenômeno
de urbanização salientam que, conforme as populações se concentram em espaços
relativamente exíguos das cidades, desestruturam-se o processo produtivo e as
relações sociais que caracterizavam a vida rural.
A demanda turística é em sua esmagadora maioria originaria dos
centros urbanos, em particular das metrópoles. Desloca-se em
volumosos fluxos para lugares distintos de seu domicilio habitual,
dirigindo-se para núcleos receptores, onde interage com a população
anfitriã, elemento não menos importante do espaço do turismo, que
somente na ultima década tem sido contemplado nos estudos
geográficos do fenômeno (RODRIGUES, 2001, p. 49).

No entender de Santos (2001), o processo de globalização unifica os
mercados, definindo subespaços hierarquizados ou não, que vão dos centros às
periferias, determinando relações de dominação e de subordinação “verticalidades”.
Já não existe um centro hegemônico como contrapartida da globalização, mas sim
uma multiplicidade diferencial de centros, que são extremamente dinâmicos, de
caráter efêmero e transitório. As novas relações que se estabelecem em escala

mundial e local podem desarticular o local do regional e do nacional, ignorando-se
as fronteiras do Estado-Nação.
É interessante ressaltar que os novos fluxos de capitais, manipulados pelos
atores hegemônicos globais, constituem tema de importância fundamental nos
estudos dos espaços de turismo. Referindo-se aos fluxos do dinheiro, Santos (2001,
p. 28) observa que os “valores de uso são mais freqüentemente transformados em
valores de troca, ampliando economização da vida social, mudando a escala de
valores culturais, favorecendo o processo de alienação de lugares e homens”.
Grande parte dos paradigmas nos quais se baseiam as teorias da
urbanização salientam que, conforme as populações se concentram
em espaços relativamente exíguos das cidades, desestruturam-se o
processo produtivo e as relações sociais que caracterizavam a vida
no campo. São substituídos por novas formas de divisão social e
territorial do trabalho, nas esferas da produção, circulação,
distribuição e consumo. Erigem-se novos valores, novas
expectativas, outros estilos de vida (SANTOS, 2001, p. 33).

Santos (2001), diz parecer perfeito que se considere o fenômeno de
urbanização não exclusivo das mudanças que ocorrem só nas cidades, levando-se
em conta que hoje, excluindo as diferenças extremas entre a cidade e o campo, é
difícil distinguir o que é urbano do que é rural, em particular nos territórios marcados
por fortes conteúdos de ciência, técnica e informação.
O turismo na sua enorme complexidade reveste-se de tríplice
aspecto com incidências territoriais especificas em cada um deles.
Trata-se de fenômeno que apresenta áreas de dispersão
(emissoras), áreas de deslocamento e áreas de atração (receptoras).
É nestas que se manifesta materialmente o espaço turístico ou se
reformula o espaço anteriormente ocupado. È aqui também que se
da de forma mais acentuada o consumo do espaço (BOULLÓN,
2002, p. 63).

Boullón (2002), afirma que a dificuldade para definir-se o espaço turístico está
basicamente em captar o peso ou a força que essa atividade exerce na produção do
espaço. Distinguem-se facilmente os espaços de vocação turística, como os parques
nacionais; apesar de neles o turismo ser uma atividade intensamente explorada, não
foi esta que os produziu. Por outro lado encontram-se espaços produzidos pelo
turismo e para o turismo, apesar da ausência de quase todos os fatores apontados
como favoráveis para a produção do espaço turístico.

O espaço turístico, como todo espaço geográfico, não pode ser
definido por fronteiras euclidianas, mesmo porque pelo mesmos um
dos seus elementos básicos lhe é exterior – a demanda. Embora
sem fronteiras definidas com base em alguns componentes dito
abstratos por que são difíceis de ser avaliados, tais como a fluidez do
capital financeiro ou a influencia da mídia na sua composição
imagética, não se pode negar a concretude do espaço turístico
expressa pelo seu território, que, todavia, não representa a totalidade
espacial (BOULLÓN, 2002, p. 96).

Sumariamente os elementos básicos do espaço turístico são: oferta turística,
demanda, serviços, transportes, infraestrutura, poder de decisão e de informação,
sistema de promoção e de comercialização. É evidente que esses elementos se
encontram em ação e interação recíprocas, não podendo ser compreendidos
separadamente.
Portanto, o espaço urbano deve ser visto como um fator da evolução social,
assim, produzindo e reproduzindo constantemente. E o espaço turístico constitui-se
na opção preferencial, resultando daí projetos de revitalização e desenvolvimento
das áreas urbanas, criando assim novas opções de destino.

3.2 Paisagem Urbana
Para entender a paisagem urbana é necessário compreender o que são as
cidades. Para Boullón (2002, p. 189) as cidades são ambientes criados pelo homem,
portanto um espaço cultural, cujo objetivo é a vida em sociedade. Assim, como para
Castrogiovanni (2001, p. 23) que compreende as cidades como uma representação
fiel dos “macromovimentos sociais”, compreendendo as cidades como “um recorte
do mundo, onde independentemente de suas dimensões ou relevância regional,
vibram e transformam-se de acordo com as necessidades e solicitações das
políticas e movimentos sociais locais, atrelados aos universais”.
Contudo cada cidade tem sua particularidade, por ser um ambiente criado ou
construído pelo homem, desta forma Boullón (2002, p. 189) afirma que homens
diferentes

construíram

cidades

diferentes,

conforme

suas necessidades

e

características naturais do local. Portanto para Castrogiovanni (2001, p. 23) as
cidades devem ser compreendidas como representações das condições humanas,

que são representadas na arquitetura e na ordenação dos elementos urbanos, desta
forma deixando testemunhos na paisagem de tais espaços.
Para I Font (1989) a idéia de paisagem começou a desenvolver na cultura
ocidental européia no inicio do século XV. Essa paisagem se relaciona com a
representação artístico-pictorica do mundo visível. Assim é como se a paisagem não
pudesse existir sem que alguém a contemple. A paisagem é, portanto um conceito
enormemente impregnado de conotações culturais, e inclusive ideológica. A
paisagem é uma construção, uma composição desse mundo. A paisagem é uma
forma de ver o mundo. Quando falamos de paisagem a tendência é de pensar em
paisagens naturais ou não urbanos. A confusão entre paisagem natural esta na base
do desconhecimento quase total que se encontra o tratamento da paisagem em
nível mundial.
Para Meneses (2002, p. 36) a paisagem “tem história, que ela pode ser objeto
de conhecimento histórico e que essa história pode ser narrada”. E ainda “a
paisagem oferece pistas materiais que permitem perceber seu caráter histórico. "São
esses “traços fósseis” que conduzem ao entendimento da formação geomorfológica
e social da paisagem contemporânea e de suas sucessivas fisionomias anteriores,
ao longo do tempo”. Assim a paisagem é um marco da atividade do homem num
determinado ambiente.
Boullón (2002, p. 194), afirma que estas paisagens em seus diferentes
ambientes, natural e urbano, possuem uma linguagem própria, sendo que no espaço
natural esta se manifesta por conta própria e no espaço urbano ela é compreendida
como uma manifestação da ação antrópica.
Os autores Oliveira, Anjos e Leite (2008, p. 162) consideram a paisagem
urbana como sendo:
[...] predominantemente um resultado das ações humanas no meio
ambiente, seu entendimento e sistematização vêm sendo objeto de
vários estudos, na busca de novas abordagens teóricometodológicas, visando o desenvolvimento de métodos e técnicas
para a melhoria da qualidade do ambiente urbano.

Contudo existe uma grande controvérsia no que se diz a respeito à definição
de paisagem, um dos conceitos foi dado por George Bertrand apud Conti (2003, p.
59) formulada em 1968 que define paisagem como “o resultado da combinação

dinâmica, portanto instável, em uma determinada porção de espaço, de elementos
físicos, biológicos e antrópicos, os quais, reagindo dialeticamente, uns sobre os
outros, fazem dela um conjunto único e indissociável em perpetua evolução”.
Entretanto esta é uma definição mais completa da paisagem, e reflete a idéia
de Cruz (2002, p. 108) que explica a paisagem como sendo um reflexo do espaço
assim qualquer transformação no espaço implicara em uma modificação na
paisagem, “se o espaço é dinâmico porque construído socialmente, também o são
as paisagens, tanto em função dessa dinâmica social como em decorrência de uma
dinâmica natural”.
Diversos autores definem a paisagem segundo Cruz (2002, p. 109) como
sendo “a porção visível do espaço”.
Para Yázigi (2000, p. 13) “paisagem significa mais um modo de ver do que de
agir”. Assim segundo Castro (2000, p. 122):
Sendo a paisagem o que se vê, ela supõe necessariamente a
dimensão do real concreto, que se mostra, e a representação do
sujeito, que o codifica no ato da observação. A paisagem como fruto
dessa observação resulta de um processo cognitivo, mediado pelas
representações do imaginário social pleno de valores simbólicos.
Assim o mesmo autor conclui, expondo a idéia de que a paisagem é
uma escrita no espaço e tem de ser interpretada no contexto
histórico das sociedades.

De Oliveira (1999), conceitua: “paisagem é um sistema geográfico formado
pela influência dos processos naturais e das atividades antrópicas e configurado na
escala da percepção humana”.
Meneses (2002, p. 32), vê que “não há paisagem sem um observador. A
percepção visual da paisagem é desta forma, uma condição fundamental para a
existência cultural da paisagem”, e ainda acrescenta que “a percepção envolve
organização e reorganização de dados a partir de modelizações, valores,
aspirações, interesses, etc.” Nesse sentido Boullón (2002, p. 119) explica que:
Sem o homem, a paisagem desaparece; mas isso não quer dizer que
a paisagem se esfume e se recomponha magicamente com a
ausência ou a presença do homem; naturalmente, quando este se
retira, ali permanece o ambiente natural e a cidade. O que queremos
dizer é que a paisagem se vai com o observador por que não passa
de uma idéia da realidade que este elabora quando interpreta
esteticamente o que está vendo.

Analisar e entender a paisagem é um tanto quanto complexa, pois cada
indivíduo tem sua percepção a respeito de um determinado lugar. É interessante
observar que todas as definições implicam na existência de um observador, de
alguém que contempla e analisa essa porção do espaço de um ponto de vista
determinado.
Para Castro (2000, p. 123) “é preciso compreender a paisagem como, de um
lado, vista por um olhar, apreendida por uma consciência, valorizada por uma
estética e uma moral, gerida por uma política”.
Segundo Petroni e Kenigsberg apud Boullón (2000, p. 118) existem dois tipos
básicos de paisagens, as naturais e as urbanas:
Paisagem natural: conjunto de caracteres físicos visíveis de um lugar
que não foi modificado pelo homem. Paisagem cultural: paisagem
modificada pela presença e atividade do homem (lavouras, diques,
cidades, etc.) Paisagem urbana: conjuntos de elementos plásticos
naturais e artificiais que compõem a cidade: colinas, rios, edifícios,
ruas, praças, arvores, focos de luz, anúncios, semáforos, etc.

Para Boullón existem dois tipos básicos de paisagens, pois o mesmo
considera que a paisagem cultural faz parte da paisagem natural, onde não
corresponde somente a natureza intocada, mas também ao espaço natural
modificado pelo homem.
Scherer (2000, p. 84), define a paisagem urbana como:
O conjunto constituído tanto pelas edificações como pelas relações
que entre elas se estabelecem e sua inserção na malha urbana. A
paisagem urbanística dialoga com o sitio, com a paisagem natural e,
deste dialogo, participam tanto edificações monumentais quanto
produtos da arquitetura comum e também as resultantes das
diferentes modalidades de autoconstrução. Isto é, a paisagem
urbana e o urbanismo em seu interior evidenciam o modo como nos
núcleos urbanos se relacionam as instituições e as diferentes classes
sociais, em síntese: materializam a um só tempo a estruturação física
e social interna da cidade.

Segundo Boullón (2002, p. 66), o patrimônio turístico de uma localidade é
composta por quatro elementos componentes que são: atrativos turísticos,
empreendimento turísticos, infraestrutura e a superestrutura turística. Onde os
atrativos é na realidade a matéria-prima do produto turístico, o empreendimento
turístico são todos os locais que oferecem e comercializam os serviços aos turistas,

a infraestrutura é um dos componentes fundamentais para o funcionamento do
produto turístico, segundo Boullón (2002, p. 58) esta é entendida atualmente como
“a disponibilidade de bens e serviços com quem conta um país para sustentar suas
estruturas sociais e produtivas”.
Fazem parte da mesma a educação, os serviços de saúde, a moradia, os
transportes, as comunicações e a energia”, para melhor compreender a
infraestrutura podemos classificar em quatro grupos sendo eles de acesso,
telecomunicação, energia elétrica e saneamento. Já a superestrutura é entendida
como um subsistema formado por órgãos públicos e privados que são responsáveis
pela regulação desses sistemas. A infraestrutura e a superestrutura são
fundamentais e indispensáveis quando se trata da paisagem da cidade, pois as
mesmas influenciam na qualidade das paisagens urbanas.
Boullón (2002), diz que para se obter uma definição de paisagem mais
precisa é necessário combinar um serie de variáveis dispostas em 7 grupos. Sendo
eles:
•

Tipo de urbanização;

•

Nível socioeconômico das edificações;

•

Estilo arquitetônico;

•

Topografia;

•

Tipo de rua;

•

Tipo de pavimento;

•

Tipo de árvore.

Cada grupo se subdivide formando um todo de trinta elementos básicos, onde
que suas combinações formam uma tipologia da paisagem urbana.
A combinação dos elementos de cada grupo formam uma infinidade de
paisagens que uma cidade pode apresentar, para Boullón (2002, p. 220), a imagem
de um centro turístico é formado da seguinte maneira “A captação dos pontos focais
de um centro turístico origina a formação de um número equivalente de imagens
fortes, que ao se correlacionarem na mente dos visitantes permitem elaborar uma
síntese do espaço urbano”. Ainda para Boullón (2002) estes pontos são chamados
de áreas gravitacionais, são pontos de passagem obrigatória do turista em uma
dada cidade, estas se apresentam em quatro tipos:
• Estações terminais;

• Zonas de concentração do empreendimento turístico e de outros serviços
turísticos;
• Atrativos turísticos;
• Saídas para as estradas que conduzem aos atrativos urbanos incluídos no
raio de influencia e ruas que conectam os atrativos urbanos entre si, com as zonas
de concentração do empreendimento turístico, e este último com as estações
terminais.
Para Oliveira, Anjos e Leite (2008, p. 163):
Os estudos da paisagem urbana têm enfatizado não apenas os
aspectos formais explícitos da configuração, mas atentam também
para os valores simbólicos e para os processos cognitivos
desencadeados em cada indivíduo no seu processo de assimilação
da paisagem. Nessa perspectiva, entendemos que o significado e a
representatividade da paisagem urbana prepassam os aspectos
puramente formais dos elementos que a compõe, na medida em que
a sua assimilação resulta também da percepção de cada indivíduo
em seu processo cognitivo, mediado por um filtro cultural e por
valores simbólicos, como representações do seu imaginário.

É nesse sentido que se justifica a presente pesquisa, que busca através da
reflexão e da articulação de diversos autores, identificarem possibilidades e
contradições verificadas na paisagem urbana, esta, enquanto suporte e também
atrativo para o turismo, contudo cabe ressaltar que existem poucas pesquisas na
área, o que dificulta ampliar o referencial teórico.

4 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO

4.1 O Processo de Ocupação do MS
O povoamento e a colonização foram rápidos na região do Mato Grosso.
Imigrantes portugueses, espanhóis e paraguaios, bem como, mineiros, paulistas,
nordestinos e demais povos partiram em busca do ouro da região Centro-Oeste do
país favorecidos pela privilegiada localização geográfica.
No início do século XX, a região Sul do então Estado do Mato Grosso
aspirava desmembrar-se da região Norte e formar um estado independente. Idéia
esta rejeitada pela população da região Norte que temia o declínio econômico do
estado. O desmembramento da parte sul foi oficializado em 11 de outubro de 1977,
sendo que em 1º de janeiro de 1979 foi transformado definidamente em Estado.
Segundo o Governo Federal da época, Moreira (1990), o fato se deu devido à
grande extensão ocupada pelo Estado do Mato Grosso que se apresentava dividido
naturalmente pela diversidade ecológica a região Norte próximo a Amazônia
(coberta por florestas), e a região Sul, (formada por campos e pantanal) e por
dificuldades na administração.
O novo Estado do Mato Grosso do Sul desde a sua criação (1979) até o ano
de 1982 foi governado por um interventor nomeado pelo presidente da república. A
partir daí ocorreu à primeira eleição para governador.
O processo de ocupação da região Sul do Estado de Mato Grosso do Sul
passou por várias etapas. Uma dessas etapas foi à colonização que contou entre
outras colônias como a CAND – Colônia Agrícola Nacional de Dourados, etapa em
que ocorreu a devastação da vegetação natural provocando conseqüentemente, o
esgotamento do solo, a erosão, o assoreamento dos cursos d’água e o
empobrecimento da fauna tanto terrestre como aquática.
No primeiro momento a mata nativa cedeu lugar à lavoura. Com o
esgotamento do solo, houve também um esvaziamento populacional, principalmente
na área rural, passando a predominar a pecuária extensiva, com a presença maciça
do capim colonião substituindo a lavoura.
O principal ator social deste processo foi o imigrante nordestino que deslocou

essa área a partir de 1950, incentivado pelo governo federal com a implantação da
CAND. Esse migrante, no primeiro momento, tratou da vegetação nativa como um
obstáculo a ser removido. Portanto a floresta foi destruída para dar lugar à lavoura,
que por sua vez, com o enfraquecimento do solo, cedeu à pastagem extensiva
provocando a partir de então o esvaziamento populacional, Sodré (1947).

4.2 Característica Física da Região

Figura 2: Localização geográfica
Fonte: Google, imagens (2008)

A preferência pela cidade de Dourados se dá em face das vantagens
apresentadas em relação às demais cidades da região. Dourados destaca-se pela
sua localização geográfica privilegiada.
Situado ao sul da região centro-oeste, latitude 19º12’03 e longitude 57º35’32,
limita-se ao norte com o Estado de Mato Grosso, ao nordeste com os Estados de
Goiás e Minas Gerais, ao leste com o Estado de São Paulo, ao sudeste com o
Estado do Paraná, ao sul e ao sudoeste com o Paraguai e com a Bolívia ao oeste.
Com uma área total de 358.158,7 km², o que corresponde a 4,19% do
território nacional, apresenta uma população de 2.075.275 habitantes (IBGE, 2000),
distribuídos em 77 municípios.
Dentre as cidades mais populosas do estado estão à capital Campo Grande,

seguida por Dourados, Corumbá e Três Lagoas. Interligando o Mato Grosso do Sul a
outras localidades estão 53.819 quilômetros de rodovias, destas 8,9% são
pavimentadas. A rede ferroviária por sua vez, conta com 1.208 quilômetros de
extensão.

Figura 3: Ligação dos grandes centros à Dourados
Fonte: Adaptado pelo pesquisador do Google mapas (2008)

O município está localizado na porção sul do Estado de Mato Grosso do Sul.
É a segunda maior cidade do Estado em termos populacionais. Segundo, (IBGE,
2000) Dourados possui uma população de 164.6674 habitantes. Destes, 143.354
estão na sede do município e 6.574 residem nas zonas urbanas dos demais
distritos, totalizando 149.928 habitantes nas zonas urbanas. A zona rural abriga
15.021 habitantes, o que resulta numa taxa de urbanização de 90,89% no município
de Dourados.
A área do município é de 4.136,83 km², com uma densidade demográfica de
40,37 habitantes por km². A área do perímetro urbano da sede é de 73,77 km² e a
área efetivamente ocupada é de 48 km². A densidade demográfica bruta urbana é de
29,86 habitantes por hectare, distribuída em 220 loteamentos.

Na área urbana temos oito córregos: Laranja Doce, da Lagoa, Água Boa,
Rego D’Água, Paragem, Pingo D’ Água, Engano e Chico Viegas, todos com
nascente dentro do perímetro urbano. As áreas de fundo de vale da zona urbana
correspondem a 9 km².
O município de Dourados foi criado pelo Decreto nº 30, de 20 de dezembro de
1935, localizando-se na porção sul do atual Estado de Mato Grosso do Sul.
Dentre todos os países e estados com os quais fazem fronteira, podemos
destacar o Paraguai, onde o turismo de compras floresceu como uma alternativa ao
fechamento do mercado brasileiro a produtos importados que atrai milhares de
turistas, principalmente dos grandes centros, como São Paulo e Paraná. Contudo o
principal acesso desses grandes centros até o Paraguai se faz pelo município de
Dourados, então, pretende-se criar um roteiro para potencializar o trade turístico da
região. Os roteiros turísticos são itinerários ou percursos utilizados pelo turista, com
novas alternativas de lazer e entretenimento. Com isso, a intenção é fortalecer a
cadeia produtiva do turismo, oferecendo suporte para este turismo de compras,
apresentando opções de atrativos naturais, históricos, culturais e de negócio e
eventos.
Dourados é uma cidade planejada, arborizada e com uma malha viária em
forma de tabuleiro de xadrez. É dividida em ruas principais, que são ruas estruturais
e os eixos de deslocamento; ruas secundárias, que são ruas selecionadas para
maior fluxo interno de veículo e as ruas coletoras, que são selecionadas para
atividades não residenciais, onde ocorre, também, maior fluxo de veículos.
Essas qualidades se dão ao Plano Diretor que é o instrumento básico para o
desenvolvimento e para a ordenação urbana e rural do município. Esta lei está
fundamentada no artigo 182 da Constituição Federal e a Lei 10.257-2000 do
Estatuto da Cidade.
Para implementação da presente lei o Município fica dividido em Regiões
Urbanas (RU), Regiões Urbano/Rurais (RUR) e Regiões Urbano/Rurais Indígenas
(RURI), que são espaços territoriais específicos, referenciais para descentralização
das ações de planejamento, respeitada a característica sócio espacial da população
residente, as micro-bacias existentes e a setorização do cadastro imobiliário urbano
(PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, 2003).
As Regiões Urbanas (RU), Regiões Urbano/Rurais (RUR) e Regiões

Urbano/Rurais Indígenas (RURI) são espaços selecionados que têm como objetivo a
formação de pólos de desenvolvimento urbano. Cada região sofrerá um processo de
desenvolvimento específico em que serão observadas suas potencialidades e
vocações na busca por um desenvolvimento sustentável.
Para compreender a Figura 4 (p. 38), faz-se necessário citar as
características da morfologia das vias.
As vias de ligação entre as grandes avenidas da cidade são feitas através das
vias coletoras. Estas são caracterizadas por pistas simples de rolamento distintas
nos dois sentidos e separadas por um canteiro central que recebe grandes porções
de massa verde, também ocorrendo junto aos passeios. Esta característica peculiar
da cidade de arborização ao longo de todas as suas vias é fortemente percebida ao
longo desta categoria, pois a vegetação acaba por se destacar muito devido ao
grande volume distribuído ao longo das mesmas.
As vias locais, localizadas em sua grande maioria em áreas totalmente
residenciais, são calhas viárias simples de sentido duplo. Estas destacam-se por sua
grande massa vegetal que a destaca das características usuais destas vias. Tal
vegetação acaba por formar um grande boulevard ao longo dos passeios paralelos a
estas vias, fortalecido por grandes recuos percebidos no plano diretor da cidade.
As principais vias do centro da cidade, chamadas de vias arteriais e/ou vias
estruturais

por

ligarem

grandes

importâncias

dos

bairros,

possuem

uma

configuração bastante particular: pistas simples de rolamento separadas por um
canteiro central que abriga diversos itens, tais como estacionamento rotativo,
estacionamento para bicicletas, vegetação pontual e alguns mobiliários urbanos.
Alem, tais vias são abastecidas por vagas de estacionamento ao longo das alas das
pistas de rolamento, atendendo as grandes demandas necessárias para tais porções
de intensa atividade da cidade de Dourados. A intensa massa verde acaba por
amenizar o constante fluxo de veículos, pedestres e ciclistas ao longo de tais vias.
As vias de acesso ao município de Dourados possuem como característica
principal a necessidade de atender a um fluxo intenso de veículos com velocidades
superiores ao centro da cidade. Esta é formada por duas pistas de rolamento em
cada sentido, sentidos estes separados por um canteiro central arborizado. Junto a
este canteiro pode-se observar a implantação do sistema ciclo viário com as
canaletas especificas do trafego de ciclistas. Além disso, esta tipologia de via é

Vias Coletoras

Vias Locais

Vias Arteriais

Figura 4: Morfologia de vias
Fonte: Pesquisa de campo aplicada por Victor Augusto (2008)

Vias de Acesso

abastecida por uma porção de suas alas destinadas ao sistema de vagas públicas
de estacionamento. Observa-se uma vasta distribuição dos pontos de iluminação
desta importante via de acesso à cidade de Dourados.
Essas características marcantes das vias se dão ao planejamento urbano
organizado, resultado de uma política voltada para o desenvolvimento da cidade e
para uma melhor qualidade de vida de sua população. Para LYNCH (1997), as vias
são os canais de circulação ao longo dos quais o observador se locomove de modo
habitual, ocasional ou potencial. Vias estas que compõe o conteúdo das imagens
das cidades, que remetem as formas físicas.
A política de desenvolvimento, a política urbana e as políticas setoriais do
município deverão orientar-se pelos objetivos, propostas e diretrizes da lei
complementar. O Sistema de Planejamento Municipal (SISPLAM) tem a finalidade
de obter a cooperação conjunta e participativa entre o Poder Público e a
comunidade na execução da política de desenvolvimento, da política urbana do
município, bem como na elaboração e implementação das políticas setoriais do
município e do Plano Diretor.
No Plano Diretor de Dourados diz-se a melhoria da qualidade de vida, com o
planejamento urbano e turístico, onde ambos se complementam para o
desenvolvimento da localidade. Contudo busca-se a implantação de programa de
caráter permanente que viabilizem e divulguem produtos turísticos, atividades
culturais e de lazer capazes de atrair fluxo de turistas para o município, segundo o
Plano Diretor 2003.
Contudo também é necessário discutir o potencial da contribuição do estudo
da percepção ambiental da área de estudo, Del Rio (1996), entende a percepção
como um processo mental de interação do individuo com o meio ambiente que se dá
através de mecanismos perceptivos propriamente ditos e, principalmente cognitivos.
Os primeiros são dirigidos pelos estímulos externos, captados através dos cincos
sentidos, onde a visão é o que mais se destaca (GIBSON apud DEL RIO 1996). Os
segundos são aqueles que compreendem a contribuição da inteligência, uma vez
admitindo-se que a mente não funciona apenas a partir dos sentidos e nem recebe
essas sensações passivamente; existem contribuições ativas do sujeito ao processo
perceptivo desde a motivação á decisão e conduta (MOORE & GOOLEDGE apud
DEL RIO 1996).

Esses mecanismos cognitivos incluem motivações, humores, necessidades,
conhecimentos prévios, valores, julgamentos e expectativas. Nesse sentido,
diversos estudos defendem que a mente exerce parte ativa na construção da
realidade percebida e, conseqüentemente, na definição da conduta, em consonância
com o trabalho de Piaget (1969, p. 361), para quem “nem tudo o que envolve a
inteligência passa pelos sentidos”. Nossa mente organiza e representa essa
realidade percebida através de esquemas perceptivos e imagens mentais, com
atributos específicos.

Figura 5: Esquema teórico do processo perceptivo
Fonte: Del Rio (1996)

O desenho urbano admite esta questão como fundamental, por tratar de
interferir na cidade, na sua re-construção mental e em suas imagens, atributos e
qualidades percebidas pela população. A partir do trabalho pioneiro de Lynch (1960),
os estudos sobre a percepção ambiental e a imagem da cidade têm buscado lidar
com essa subjetividade, com a satisfação humana e com as condutas resultantes.
Isto se dá com bastante intensidade nos países de cultura anglo-saxã, como mostra
recente estudo de Lang (1994), uma vez que lá o marketing das cidades é
fundamental para o dinamismo do mercado e a atração de investimentos.
Ainda para Del Rio (1996, p. 4),

Mesmo essas percepções sendo subjetivas para cada individuo,
admite-se que existam recorrências comuns, seja em relação às
percepções e imagens, seja em relação às condutas possíveis. Por
isto, também se admite que a consideração a repertórios de imagens
e expectativas compartidas pela população, assim como a sua
operacionalização consciente por meio de políticas e programas
urbanísticos, são fundamentais para nortear a ação publica. Só
assim as transformações suscitadas serão capazes de gerar
impactos verdadeiramente positivos, tanto no desenvolvimento
econômico e sociocultural da área e de suas comunidades residente
e usuária, como naquele da cidade como um todo. Ao se evitar
conflitos de percepção entre os sistemas cognitivos de planejadores,
empresários, grupos usuários e publico em geral, a ação ambiental
estará sendo direcionada para resultados mais satisfatórios e de
maiores qualidades.

Existe uma grande controvérsia e conflitos quando se trata de percepção
ambiental, porém fica muito claro a importância da imagem das cidades, pois
cidades como a de estudo estão diretamente ligadas a lógicas históricas e
socioespaciais, que se destacam nas nossas percepções e vivencias das cidades.
Castells apud Del Rio (1996) observava que as principais funções do centro urbano
sempre gravitam em torno de duas noções: a integradora (nível funcional e social) e
a simbólica (nível imagético e lúdico).
Contudo nem sempre as principais funções estão no centro urbano como diz
o autor, pois uma vez que são movidas por especificidades geográficas, de evolução
e ate mesmo pelo interesse na evolução do capital imobiliário e financeiro, muitas
dessas funções não estão diretamente ligadas a valores morais, sociais e culturais.

4.3 Ocupação da Área e a Transformação da Paisagem
A ocupação da porção meridional do Estado de Mato Grosso do Sul começa a
se efetivar antes da Guerra do Paraguai, com a criação da Colônia Militar dos
Dourados, em meados do século XIX, que segundo Figueiredo (1968, p. 217) “foi
instalada nas cabeceiras do rio Dourados a umas oito léguas do atual núcleo de
Ponta Porã com destacamento de 16 soldados comandados pelo tenente Antônio
João Ribeiro”.
Terminada a Guerra do Paraguai e destruída a Colônia Militar, dá-se inicio a
outro momento de ocupação na parte meridional do atual Mato Grosso do Sul.

Nessa porção do espaço a ocupação se deu: pelos ex-combatentes, pelas famílias
de pecuaristas que se refugiaram, e com o fim da guerra voltaram para reaver suas
propriedades, pelos migrantes gaúchos e também pela Cia. Mate Laranjeira.
Com o fim da guerra muitos ex-combatentes brasileiros e paraguaios fixaramse nas terras do atual Mato Grosso do Sul. Os paraguaio-guaranis permaneceram,
principalmente para fugir da situação caótica em que se encontrava o Paraguai,
após a Guerra. As famílias de pecuaristas que tinham ido se abrigar em Cuiabá,
voltaram com o objetivo de refazerem suas vidas e manterem as suas antigas
propriedades.
A partir de 1890 ocorreu uma importante corrente migratória proporcionada
pelos gaúchos. A semelhança dos Campos de Vacarias com os campos dos
Pampas Gaúchos e as perturbações políticas ocorridas no Rio Grande do Sul foram,
sem dúvida, fatores que determinaram essa migração. Esses migrantes vieram de
vários municípios. A extração de erva-mate foi um fator determinante no atraso do
povoamento dessa região. Apesar da fixação dos ex-combatentes da Guerra do
Paraguai, da volta dos pecuaristas e da vinda dos gaúchos, a região apresentava
uma baixa densidade demográfica, sobretudo em função do monopólio de terras
exercido pela Cia. Mate Laranjeira, influenciando uma região de aproximadamente
60.000 km².
No ano de 1882 Tomas Laranjeira consegue através do decreto nº 8.799, de 9
de dezembro, monopólio para a exploração da erva-mate em terras devolutas da
fronteira Brasil-Paraguai. No entanto, a influência da Cia. Mate Laranjeiras vai além
da área fixada no decreto. Se por um lado a Cia. Mate Laranjeira contribuiu pouco
para o povoamento do atual Estado de Mato Grosso do Sul, por outro lado teve um
papel importante na preservação do quadro natural. Para Pebayle e Koechlin (1981,
p. 5), “perfeitamente inserida no ecossistema florestal ao qual demandava somente
uma ínfima parte de sua fitomassa, sem lhe amputar nenhuma de suas espécies, a
companhia marcou um episódio pouco lisonjeiro no povoamento desta região
florestal”.
Um outro fator a ser destacado é que as terras usadas pela Cia. Mate
Laranjeira permaneciam de propriedade do governo e isso favoreceu a colonização
dessa região a partir de 1943, por iniciativa oficial.
Com a decadência da economia da erva mate a partir de 1930, se inicia uma

nova corrente povoadora que partiu a princípio, de São Paulo e do Paraná, para o
Centro-Oeste, atingindo o espaço correspondente a Mato Grosso do Sul. Vários
fatores influenciaram essa marcha, como por exemplo: o desenvolvimento do
sistema viário, o fortalecimento de um mercado consumidor na região Sudeste, a
valorização das terras em São Paulo e a adoção da política da colonização por parte
tanto do governo como da iniciativa privada.
Conforme Gressler (1988), a lavoura cafeeira exerceu um papel importante no
povoamento da porção meridional do antigo Estado de Mato Grosso. A partir de
1930, ele adentra as terras mato-grossenses, dirigindo-se para as áreas basálticas,
localizadas na parte meridional do estado. Mas o grande salto da colonização se dá
com a venda ou distribuição de terras, sobretudo das áreas de mata, por parte dos
governos federal, estadual e municipal; ou grupos particulares, cujos lotes variavam
de cinco a trinta alqueires. Neste momento o café já se mostrava inviável na região
em virtude das grandes geadas.
A colonização iniciou-se com o Decreto-lei nº 5.941, de 28 de outubro de
1943, que criou a CAND – Colônia Agrícola Nacional de Dourados, mas tarde
denominada Núcleo Colonial de Dourados, o qual distribuiu 8.800 lotes totalizando
187.113 hectares, dos 300.000 hectares previstos, em terras ocupadas hoje, pelos
municípios de Dourados, Fátima do Sul, Jateí, Gloria de Dourados, Deodápolis e
Angélica.
Essa nova etapa foi sem dúvida significativa em termos de degradação
ambiental como mostram Pebayle e Koechlin (1981, p. 11), “fiel ao mito da
inesgotável fertilidade das terras florestais, a iniciativa oficial não podia ignorar a
grande floresta valicola do alto curso do rio Dourados, afluente do rio Vacaria. Uma
superfície de 2.677 km² foi distribuída gratuitamente. Os “sem terra” vindos do
nordeste foram os mais numerosos a procurar refugio nessa região isolada do sul de
Mato Grosso”.
O processo de ocupação desta região provocou o surgimento de varias
cidades, que a princípio, viveram alguns anos de euforia, principalmente com a
presença de um significativo comércio local, tendo como mercado de consumo,
pequenos proprietários que cultivavam lavouras de subsistência e algumas lavouras
comerciais. No entanto, o que ocorreu na ocupação desta região foi que a terra
doada pelo governo ou vendida a preço baixo, fez com que o crescimento das

cidades fossem de forma desordenada criando enormes vazios nas malhas urbanas.

4.4 Aspectos Geográficos e Históricos
A cidade de Dourados localiza-se na porção sul do Estado de Mato Grosso do
Sul. É a segunda maior cidade do Estado em termos populacionais. Segundo,
(IBGE, 2000) Dourados possui uma população de 164.6674 habitantes. Destes,
143.354 estão na sede do município e 6.574 residem nas zonas urbanas dos demais
distritos, totalizando 149.928 habitantes nas zonas urbanas. A zona rural abriga
15.021 habitantes, o que resulta numa taxa de urbanização de 90,89% no município
de Dourados.
A área do município é de 4.136,83 km², com uma densidade demográfica de
40,37 habitantes por km². A área do perímetro urbano da sede é de 73,77 km² e a
área efetivamente ocupada é de 48 km². A densidade demográfica bruta urbana é de
29,86 habitantes por hectare, distribuída em 220 loteamentos.
Na área urbana temos oito córregos: Laranja Doce, da Lagoa, Água Boa,
Rego D’Àgua, Paragem, Pingo D’ Àgua, Engano e Chico Viegas, todos com
nascente dentro do perímetro urbano. As áreas de fundo de vale da zona urbana
correspondem a 9 km².

Figura 6: Bandeira e Brasão do município de Dourados
Fonte: Google imagens (2007)

A cidade possui 45% de sua área pavimentada por asfalto, atendendo 57% da
população urbana. Com relação ao saneamento básico, Dourados possui 107 km de
rede de captação de águas pluviais; 282 km de rede de coleta de esgoto, com
10.724 ligações, atendendo a 30% da população e deste esgoto recolhido, 100% é
tratado. 729 km de rede de água tratada, com 41.234 ligações, atendendo 98% da
população. A rede de energia elétrica atende 98% da população.
O município de Dourados foi criado pelo Decreto nº 30, de 20 de dezembro de
1935, localizando-se na porção sul do atual Estado de Mato Grosso do Sul.
No passado, o município foi povoado por índios das tribos Kaiowá e Terena.
Em 1870, com o término da Guerra do Paraguai, deu-se início a um povoamento
mais efetivo na região, ocasionado por alguns fatores, dentre deles: a vinda de excombatentes da Guerra; a vinda de gaúchos (fugitivos das conseqüências da
Revolução Federalista); o desenvolvimento da cultural pastoril, na maioria das
vezes, por famílias mineiras; a ação da Cia. Mate Laranjeira (a empresa deteve o
monopólio da exploração dos ervais de toda a região entre 1882 e 1924); e
especialmente, a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (1904-1914), o
que ocasionou a vinda de paulistas para a região (ARRUDA, 1986).
Em 1909, alguns pioneiros (dentre eles, destacaram-se Marcelino Pires,
Januário Pereira de Araújo e Joaquim Teixeira Alves) empenharam-se num trabalho
alicerçado na idéia da criação de um patrimônio. Mas tal propósito era
desencorajado pela Cia. Mate Laranjeira. Mesmo assim, o patrimônio foi criado e
recebeu o nome de São João Batista de Dourados, depois nomeado Vila das Três
Padroeiras. Em 1914, tornou-se Distrito da Paz (pela lei nº 658, de 15 de junho de
1914). Em 1915, o governo do então Estado de Mato Grosso, reservou para o
patrimônio da povoação de Dourados, 3.600 hectares de terra.
No ano de 1920, com a criação da agência de Correios e Telégrafos,
Dourados recebeu um impulso significativo para efetivar seu crescimento
populacional. A então vila passou a se constituir como município, pelo decreto nº 30,
de 20 de dezembro de 1935, desmembrando-se do município de Ponta Porã. Na
época, o município já contava com uma população de 20.000 habitantes e
compreendia uma área de 21.250 km².
Conforme citado, em 1940, com a criação da Colônia Agrícola Nacional de
Dourados – CAND, o processo de povoamento foi acelerado. Gradativamente, a

população foi aumentando e diversificando-se (GRESSLER, 1988).
Integram ainda a jurisdição administrativa do município de Dourados a sede,
os distritos de: Guaçu (Guassu) – cf. lei nº 150/48; Picadinha – cf. lei nº 1.19/58;
Panambi – cf. lei nº 1.207/58; São Pedro – cf. lei nº 2.102/58; Serraria (Indápolis) –
cf. lei nº 2.101/63; Vila Vargas – cf. lei nº 2.092/63; Vila Formosa – cf. lei nº 325/82 e
Itahum – cf. lei nº 661/53.
A partir daí, foi iniciado o processo de crescimento do município, que desse
momento em diante começa a passar por um processo de expansão, tanto territorial
quanto em termos populacionais. Principalmente nos últimos anos, o município de
Dourados tem apresentado um significativo dinamismo em sua economia, sobretudo
no campo da agroindústria. Essa realidade tem atraído um contingente de pessoas
dos municípios do entorno, buscando serviços que não são oferecidos em suas
cidades de origem (como: universidades, hospitais, comércio, etc.). Percebemos que
desde os primórdios de sua história, Dourados apresenta crescimento significativo.
Segundo Calixto (2000, p. 56) em 1980, Dourados já contava com 69,62% da
população urbana da microregião, apresentando uma taxa de urbanização de
79,67% nesse ano, a população urbana superou a população total do município
registrada em 1970.
A preferência pela cidade de Dourados se dá em face das vantagens
apresentadas em relação às demais cidades da região. Dourados destaca-se, por
exemplo, como um dos maiores produtores de grãos do sul do Estado. Em 1999, em
pesquisa efetuada pelo instituto POLIS, divulgou-se que Dourados destacou-se em
quinto lugar, em nível regional (centro-oeste), no quesito qualidade de vida, levando
em conta fatores como: educação, saúde, habitação e alfabetização. Cerca de 88%
da população é atendida com água tratada. A energia elétrica chega à maioria da
população. Em relação a saúde, o município conta com 8 hospitais, com um total de
625 leitos.
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Este capítulo apresenta três etapas, a primeira trata-se de compreender a
influencia e a representatividade da paisagem urbana no espaço turístico de
Dourados; a segunda de descrever e mapear os elementos mais significativos da
paisagem urbana de Dourados, tomando como referencia os pressupostos
defendidos por Lynch e Boullón; e a terceira e ultima de analisar o conteúdo das
imagens da cidade tomando como referencia os pressupostos defendidos por Lynch.

5.1 Compreensão da Influencia e da Representatividade do Turismo e da
Paisagem Urbana em Dourados
Com a competitividade cada vez mais acirrada dos mercados regionais,
nacionais e internacionais, as cidades utilizam a sua imagem nas estratégias de
marketing para atrair o desenvolvimento do turismo, que é muito bem explorado nos
países de primeiro mundo. Mas para que o município possa desenvolver seu
potencial turístico, usufruindo de benefícios econômicos, sociais e ambientais,
através da ampliação do mercado de trabalho, e o melhoramento da infraestrutura
básica e de lazer, é necessário, um planejamento adequado e coerente com a
realidade do município.
O planejamento do turismo para a cidade busca se enquadrar nesses tipos de
localidade, como a de Dourados, onde é um processo que analisa a atividade
turística

de

um

determinado

espaço

geográfico,

diagnosticando

seu

desenvolvimento e fixando um modelo de atuação mediante o estabelecimento de
metas, objetivos, estratégicas e diretrizes com os quais se pretende impulsionar,
coordenar e integrar o turismo ao conjunto macroeconômico em que está inserido.
Um dos responsáveis para que se desenvolva o turismo é o Plano Diretor que
abrange todo o território do Município e é parte integrante do planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual incorporar as diretrizes e as prioridades contidas.

Para Dias (2003), o plano diretor é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana, e tem como objetivo ordenar a cidade para
que esta cumpra sua função social, assegurando o atendimento das necessidades
dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das
atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no Estatuto da Cidade.
Já segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2001, p. 42), o objetivo do
Plano Diretor é “[...] ser um instrumento para a definição de uma estratégia para a
intervenção imediata, estabelecendo poucos e claros princípios de ação para o
conjunto dos agentes envolvidos na construção da cidade, servindo também de base
para a gestão pactuada da cidade”.
Contudo o instrumento técnico-jurídico central da gestão do espaço urbano é
o Plano Diretor, que define as grandes diretrizes urbanísticas. Tradicionalmente,
estas diretrizes incluem normas para o adensamento, expansão territorial, definição
de zonas de uso do solo e redes de infraestrutura. Para grande parte das cidades,
no entanto, o Plano Diretor, quando existe, é subutilizado, um exemplo é a cidade de
Dourados. É um documento distante do dia a dia ou por ser elaborado apenas para
cumprir uma formalidade ou por desrespeito às suas normas por interesses políticos.
No Plano Diretor de Dourados diz-se a melhoria da qualidade de vida, com o
planejamento urbano e turístico, onde ambos se complementam para o
desenvolvimento da localidade.

Entretanto primeiramente devemos entender a

importância do planejamento para tal desenvolvimento.
Todo e qualquer tipo de planejamento é um instrumento de poder significativo.
Pois, ao optar por uma das alternativas de diversos cenários futuros, pode-se
escolher aquela que mais interessa uns, ou vá ao encontro das aspirações de outros
ou do grupo social ao qual pertence.
Na verdade, pode-se afirmar que o fenômeno do poder é indissociável do
conceito de planejamento, pois toda elaboração de um plano envolve um continuo
processo de tomada de decisões que afetarão em maior ou menor grau um conjunto
de pessoas.
Segundo (WEBER apud CASTROGIOVANNI, 2001, p. 33) o poder é
caracterizado como “toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação
social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade”.
A essência da atividade do planejamento é justamente impor determinada opção de

desenvolvimento ao conjunto de uma sociedade.
O exercício do poder começa no ato de decidir realizar o planejamento,
decisão esta essencialmente política conforme (CARDOSO apud RODRIGUES,
1987, p. 170), “no sentido de que por intermédio da definição do plano se alocam
‘valores’ e objetivos junto com os ‘recursos’ e se redefinem as formas pelas quais
estes valores e objetivos são propostos e distribuídos”.
A técnica do planejamento legitima um poder, pois aquele que a utiliza impõe
sua vontade ao interferir na vida das pessoas e direcionar suas atividades, entre
outras possibilidades.
Ao se considerar como se processa a pratica de planejamento em muitos
casos, observa-se que os órgãos de planejamento detêm muito poder, seja ao nível
das empresas, dos órgãos governamentais municipais ou no plano nacional.
Planos globais, setoriais, programas e projetos constituem produtos
de um processo de planejamento que busca estabelecer um conjunto
de ações para se atingir um objetivo especifico e que em ultima
instancia deve beneficiar a todos. Os planos globais ou gerais visam
estabelecer as linhas gerais para se obter o desenvolvimento
econômico e social de toda uma comunidade – nacional ou local. Daí
derivam planos, programas e projetos setoriais ou específicos que
correspondem a ações que devem ser desenvolvidas para se
conseguir atingir determinados objetivos localizados, como: saúde,
educação, meio ambiente, turismo etc. muitas vezes, ocorre que não
fica estabelecido com clareza qual o plano global de
desenvolvimento, não existindo desse modo uma referencia concreta
para os planos, projetos e programas setoriais ou específicos (DIAS,
2003, p. 27).

Já o planejamento urbano é uma ferramenta para a promoção do
desenvolvimento sócio-espacial, que pode ser percebido pela melhoria da qualidade
de vida e pelo aumento da justiça social no meio urbano (SOUZA, 2003, p. 61).
Devemos considerar que as estratégicas acima trazem grandes benefícios, tanto
para o turismo, quanto à localidade receptora, contudo o mesmo não é suficiente
para o desenvolvimento urbano e sua melhoria se não houver interesse por parte
dos órgãos públicos e privados. A opinião pública também é necessária e favorável
para não descaracterizar a localidade, respeitando a sua identidade, mantendo
assim a sua atratividade.

O planejamento turístico é fundamental e indispensável para o
desenvolvimento urbano de um turismo equilibrado, também
chamado de turismo sustentável, ou seja, aquele que ocorre em
harmonia com os recursos das regiões turísticas, preservando-os
para as gerações futuras. Importante instrumento contra o fluxo
desordenado de turistas nessas regiões, o planejamento ajuda,
ainda, a evitar danos e a manter a atratividade dos recursos
turísticos. Contribui, portanto, para que a atividade turística continue
a se desenvolver, sem prejudicar suas próprias fontes de existência.
Assim, pode-se dizer que o planejamento turístico é o processo que
tem como finalidade ordenar as ações humanas sobre uma
localidade turística, bem como direcionar a construção de
equipamentos e facilidades, de forma adequada, evitando efeitos
negativos nos recursos que possam destruir ou afetar sua
atratividade. Constitui o instrumento fundamental na evolução
harmoniosa da atividade turística, determinando suas dimensões
ideais para que, a partir daí, se possa estimular, regular ou restringir
sua evolução (ANSARAH, 2001, p. 82).

Os objetivos do planejamento relacionam-se, de modo geral, a mudanças na
estrutura da realidade existente, visando, na maioria das vezes, o crescimento
econômico acelerado (ANSARAH, 2001).
No planejamento turístico, os objetivos podem estar relacionados ao
desenvolvimento de localidades, regiões, países e até continentes, envolvendo tanto
órgãos públicos como empresas privadas desse ramo de atividade.
Segundo Ansarah (2001, p. 69) o planejamento turístico tem como principais
objetivos:

• Definir políticas e processos de implementação de equipamentos
e atividades;
• Promover os incentivos necessários para estimular a implantação
de equipamentos e serviços turísticos, tanto para empresas públicas
como privadas;
• Maximizar os benefícios socioeconômicos e minimizar os custos
(tanto os de investimentos como os de operação), visando o bemestar da comunidade receptora e a rentabilidade dos
empreendimentos do setor;
• Minimizar a degradação dos locais e recursos sobre os quais o
turismo se estrutura e proteger aqueles que são únicos;
• Capacitar os vários serviços públicos para a atividade turística, a
fim de que se organizem e correspondam favoravelmente quando
solicitados;
• Garantir a introdução e o cumprimento dos padrões reguladores
exigidos da iniciativa privada;
• Garantir que a imagem da destinação se relacione com a proteção
e a qualidade dos serviços prestados.

O planejamento turístico deve abranger não apenas um determinado recurso,
ou uma única localidade, mas também o seu entorno. Para tanto, é importante
considerar as regiões geograficamente homogêneas, bem como as coincidências
culturais e econômicos que unificam os espaços, em vez de basear estudos apenas
em limites políticos e administrativos (BOULLÓN, 2002).
Neste caso, o planejamento visa legitimar os recursos locais que apresentam
alto potencial para o desenvolvimento turístico da localidade, tais como bairros,
zonas de comercio, regiões costeiras, respeitando as características naturais e
culturais da localidade, avaliando e estabelecendo mecanismos de redução quanto
aos impactos turísticos sobre a localidade.
O turismo pode ocupar papel importante no desenvolvimento de um país, de
uma região ou de um município pela sua capacidade de criação de empregos, à sua
contribuição à diversificação de atividades econômicas regionais e aos vários efeitos
indiretos causados pelos gastos dos turistas.
Nesse contexto, a política de turismo, de um modo geral, está inserida na
política econômica mais ampla de um país, com seus desdobramentos regionais e
locais.
Na escala local, o planejamento do turismo deve estar relacionado com os
planos estaduais e nacionais de desenvolvimento turístico numa estratégia integrada
e complementar, em que se estabeleçam com clareza as responsabilidades de cada
órgão do aparelho estatal nos três níveis de organização do Estado Federal,
Estadual e Municipal (DIAS, 2003). Definir as metas é estabelecer os níveis a que se
pretende chegar e para que os objetivos propostos se concretizem. É estabelecer
ações para promover as mudanças almejadas.
[...] o município, através de sua organização política, deve exercer o
papel de orientador da atividade turística local, articulando com os
demais setores da sociedade - empresários, sociedade civil
organizada, empresários da área de turismo etc. – a política de
turismo local, que pode ser concretizada através de um Plano de
desenvolvimento turístico. A participação, o envolvimento de amplos
setores sociais é fundamental, pois trata-se em última instância de
fortalecer ou redefinir a identidade local, modificar as perspectivas de
desenvolvimento e criar uma expectativa positiva em que o
comprometimento da comunidade é essencial (DIAS, 2003, p. 71).

Conscientes da importância do turismo como elemento propulsor do
desenvolvimento sócio-econômico do município e do Estado, o trade turístico sulmatogrossense, caracterizado por 25 entidades públicas e privadas, viabilizou um
projeto que envolveu parcerias e mobilizou os mais diferentes segmentos da
economia dos 77 municípios que compõe o estado de Mato Grosso do Sul (SEMDE,
2005).
A formulação do Plano de Desenvolvimento Turístico Sustentável de Mato
Grosso do Sul, denominado de PDTUR-MS, tem como base às diretrizes do PNMT –
Programa Nacional de Municipalização do Turismo, o crescente e importante papel
que o turismo vem exercendo em favor da conservação ambiental, da sua
capacidade democrática de proporcionar oportunidades de negócios e da melhoria
da qualidade de vida que a atividade turística pode promover.
O ordenamento das ações de cada município e/ou região promoverá a
sustentabilidade do desenvolvimento econômico, social e ambiental do estado,
através do fortalecimento de suas funções turísticas, de maneira a minimizar os
efeitos prejudiciais ao meio ambiente e maximizar seus benefícios para a economia
e a sociedade local, dando uniformidade às ações, programas e projetos de forma
integrada, eliminando os riscos de duplicação das ações.
A realização do processo de planejamento busca ainda, sob a ótica
econômica, fortalecer as médias e pequenas empresas do setor, gerar novos
empregos, viabilizar o aumento de divisas, visando a melhoria da qualidade de vida
para a comunidade local. Sob a ótica social, busca ampliar oportunidades de
recreação para a comunidade e visitantes, preservar e resgatar o patrimônio
histórico e cultural, promover a capacitação dos recursos humanos. Sob a ótica
ambiental, visa preservar os recursos naturais, com ações que favoreçam o meio
ambiente, implementando ações de conscientização ambiental para a comunidade,
buscando o desenvolvimento, em consonância com as tendências mundiais de
comportamento e as exigências de qualidade ambiental (SEMDE, 2005).
A necessidade de qualidade nos serviços e produtos oferecidos no turismo é
indiscutível, mas somente será alcançada, se houver preparação da comunidade
local, entidades públicas, iniciativa privada e empresários diretamente ligados a
atividade turística. Como resultado maior dessa parceria, ocorrerá o fortalecimento
das diferentes entidades que atuam no setor turístico.

Dessa forma o turismo é visto como um instrumento de melhoria da qualidade
de vida da comunidade local e agente alavancador das demais atividades
econômicas. Assim, as diretrizes propostas para promoção do desenvolvimento
local, são diretamente proporcionais às características de cada município.
Aos municípios de maior potencial turístico, as diretrizes deveram ter o
enfoque para a promoção do turismo; nos de menor potencial turístico, o enfoque é
para a melhoria da qualidade de vida local, através da oferta de lazer e melhoria da
infraestrutura básica, mas também para se obter fluxo turístico é necessário ter a
oferta de produtos. Para que a atividade turística do município tenha melhor
aproveitamento e também a comunidade passe a usufruir deste benefício, é
necessário que se de atenção especial para a infraestrutura básica do município.
Na busca pela definição de sua imagem, o município pretende implantar
programas de caráter permanente que viabilizem e divulguem produtos turísticos,
atividades culturais e de lazer capazes de atrair fluxo de turistas para o município, e
a implantação de programas e criação de uma marca registrada para produtos
fabricados, produzidos ou extraídos no Município, visando qualificar sua produção,
ampliar o mercado consumidor e criar uma identidade aos produtos de Dourados
(SEMDE, 2005).
Para Kotler (1994), embora cada localidade tenha certos defeitos e não atraia
a todos como ponto de parada ou local para viver ou para se fazer negócios, pode
ser representada positivamente para outros. Essas localidades não exigem mudança
de imagem, mas sim que esta seja ampliada e divulgada para mais grupos-alvo.
Entretanto a imagem de um local tem de ser válida e transmitida de várias maneiras
por diversos canais se quiser ser bem-sucedida e se firmar.
Nesse sentido o município aparece em diversas matérias em varias edições
da revista VOCÊ S/A (2008-2009), como uma das melhores cidades do centro-oeste
para se fazer carreira. Onde a indústria de açúcar e álcool é o principal motor desse
crescimento, que vem recebendo investimentos para a construção de usinas e
ampliação das plantações. Os setores agrícolas mais tradicionais, como a soja e a
pecuária, também estão em alta, puxada por consumo interno e exportações, dessa
forma, com o aumento da renda do agronegócio cria-se oportunidades nos setores
do turismo, comercio e serviços.
Mesmo com o crescimento, os investimentos na indústria de açúcar e álcool,

assim como a alta nas principais atividades econômicas do município, a agricultura e
a pecuária, as mesmas geram renda, mas não atende a demanda de empregos no
município. Por isso tal importância da imagem das cidades para o desenvolvimento
do turismo, em particular, a paisagem urbana. Nesse sentido, em uma capa dessas
edições foi destacado um dos principais monumentos históricos do município, a
Igreja Matriz.
Fazendo assim, com que o município seja divulgado em todo território
nacional, através de um dos cartões-postais da cidade. Apesar da existência de um
patrimônio histórico cultural de grande relevância, de uma imagem sendo divulgada
em nível nacional, nunca houve um interesse político real por parte do poder publico
para a implementação da idéia.
O que realmente prevalece hoje é um descaso total com esses monumentos
que fazem parte e contam a história do município, muitos deles se encontram
largamente deteriorada, como por exemplo, a “Usina Velha”. Entretanto, ela possui
um grande potencial latente para a revitalização e para voltar a assumir a devida
importância para a cidade, com novas funções sociais e econômicas.
Para Del Rio (1996), pode-se tentar a construção de uma imagem totalmente
nova para a área deteriorada, mas tem-se alcançado sucesso quando se parte da
utilização do potencial imagético de estruturas físicas ou sociais preexistentes. As
experiências bem-sucedidas demonstram que o ideal é um processo de revitalização
que possa tirar proveito de atributos da área, dos repertórios de imagens e das
expectativas da população. Desta forma, promove-se uma série de ações e reações,
numa reação em cadeia calcada na recuperação imagética.
Segundo Kotler (1994, p. 41):
As imagens não são fáceis de ser elaboradas ou mudadas. Isso
exige pesquisa sobre como os moradores e as pessoas de fora vêem
o local. É preciso identificar os elementos verdadeiros e os falsos,
bem como seus pontos fortes e fracos; isso requer inspiração e a
capacidade de escolher entre as imagens conflitantes. A escolha tem
de ser feita de mil maneiras, de forma que seus moradores,
empresários e outros concordem com uma imagem de consenso. É
necessária também uma verba significativa para divulgá-la. Melhorar
a imagem não é suficiente para garantir a prosperidade de um local.
Ele precisa de características especiais para satisfazer os moradores
e atrair pessoas de fora.

Hoje em dia, varias cidades estão procurando novas atrações para
apresentar, querem criar preciosidades. Uma resposta para isso são as diversas e
freqüentes propostas para novas atrações, como construir um centro de
convenções, como se fosse à saída para os problemas econômicos da localidade e
para se atrair turistas. Muitas dessas cidades nem sempre tem os resultados
desejados e algumas das vezes se voltam contra seus elaboradores, quando não
são subutilizados, abandonados e ate mesmo ocupados por famílias de
desabrigados.
Dessa forma, os órgãos públicos responsáveis deveriam dar o devido valor e
estarem conscientes do potencial da área e ter orgulho da importância histórica de
seus patrimônios, e não a construção de novos empreendimentos.
Embora a cidade de Dourados não seja detentora de recursos naturais
expressivos, particularidades dos outros municípios, poderá proporcionar a oferta de
produtos turísticos diferenciados das demais cidades do Estado. Nesse caso
poderíamos citar a sua paisagem urbana, como um diferencial das demais cidades
do estado que não apresenta apenas uma beleza exuberante, patrimônios históricos
relevantes, que contam e fazem parte da cultura do município, mas também um
recurso necessário e indispensável, a mobilidade urbana.
Mobilidade essa que é responsável em proporcionar o acesso amplo e
democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de transporte e de circulação
de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. Mas também garantir um
crescimento urbano organizado e uma apropriação mais justa e democrática dos
espaços públicos.
Com as atuais condições de mobilidade urbana no país visivelmente precário,
o município de Dourados poderá seguir como exemplo de cidade modelo, pois a
mesma incentiva a promoção do deslocamento de pessoas e não de veículos, de
modo a priorizar o espaço e a circulação de pessoas de baixo poder aquisitivo,
através, por exemplo, da sua grande quantidade de vias exclusiva para ciclistas,
assim garantindo-lhes segurança conforto e inclusão social.
Considerando a realidade local, onde se pretende criar o fluxo turístico, é
perfeitamente possível captar um perfil específico do turista, a partir da oferta de
produtos, que venham a atender as características destes consumidores. Porém, é
necessário a criação de uma imagem que represente a cidade, embora todas as

pessoas não conheçam a cidade, ou sequer lembre dela por uma paisagem ou um
monumento histórico que a represente.
Contudo segundo Kotler (1994), embora cada localidade tenha certos defeitos
e não atraia a todos de ponto de parada ou local para viver ou para se fazer
negócios, pode ser representada positivamente para outros. Eles não exigem
mudança de imagem, mas sim que esta seja ampliada e divulgada para mais
públicos-alvo.
O turismo, como atividade econômica, é submetido às regras de mercado, por
isso o conhecimento da demanda e da oferta é de fundamental importância para a
criação dos produtos turísticos e sua comercialização. Contudo para se obter fluxo
turístico é necessário ter a oferta de produtos.
A existência de recursos de caráter histórico cultural são elementos muito
fortes para a criação de produtos turísticos. No entanto, para que estes sejam
atrativos turísticos, é preciso transformá-los em produtos de qualidade.
De modo geral, o município apresenta muito mais potencial do que
infraestrutura, considerando que o projeto desta infraestrutura não é totalmente
compatível para um novo cenário que se almeja, torna-se necessário iniciar um
processo de mudanças e melhorias nesta infraestrutura.
Contudo busca-se a implantação de programa de caráter permanente que
viabilizem e divulguem produtos turísticos, atividades culturais e de lazer capazes de
atrair fluxo de turistas para o município, segundo o Plano Diretor 2003. Entretanto,
projetos, programas, propostas não saem apenas do papel, onde no papel é um
exemplo de Plano Diretor, mas que deve ser aplicado para se ter resultados,
contudo não temos se quer uma secretaria especifica para o turismo, a falta de
incentivos por parte dos órgãos públicos é bem visível nesse ponto.
Diversas localidades do país não são muito conhecidas porque são
pequenos, não têm atrações ou não fazem publicidade. E se quiserem mais
visibilidade, precisam criar algumas atividades e promovê-las (KOTLER, 1994)
À medida que os recursos turísticos forem explorados (produtos) e a
infraestrutura turística implementada, através de um marketing responsável, haverá
um crescimento do fluxo turístico em escala regional, estadual e até nacional,
dependendo dos níveis e da atratividade turística.
Dentro de um processo de desenvolvimento turístico, existe uma série de

agentes interventores: o poder público, a comunidade local e os visitantes ou
turistas. Na gestão pública do turismo no município a responsabilidade é da
Secretaria
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e
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(SEMDE), com a Coordenação de Turismo, responsável pelo planejamento e
diretrizes gerais para o desenvolvimento do turismo local. Outros atores sociais
compõem a gestão do turismo local envolvendo a iniciativa privada e o trade turístico
local, como: o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), o Convention & Visitors
Bureau de Dourados, as associações comerciais, de transportes, de restaurantes,
hotéis, agentes de viagens, dentro outros.
A partir da identificação da realidade turística do município, deverão ser
analisados recursos e estabelecidas estratégias, diretrizes e ações que venham
promover o desenvolvimento da atividade turística no município e região.

5.2 A Paisagem e o Turismo em Dourados: Os Elementos mais Significativos
da Paisagem Urbana
O município de Dourados é a segunda maior cidade do Estado de Mato
Grosso do Sul, com um potencial no patrimônio cultural, devido a sua história, sendo
que a pecuária e a agricultura são suas principais atividades econômicas que geram
a renda, mas que não atende a demanda de empregos no município. O município
busca o desenvolvimento do turismo como forma de viabilizar mudanças em sua
realidade, desta forma analisou-se a cidade de Dourados, especificamente a sua
paisagem edificada, como um atrativo cultural capaz de influenciar a oferta de
serviços voltados para o turismo.
Assim, iniciou-se essa análise através de um dos seus principais monumentos
históricos do município, a Usina Filinto Müller, mais conhecida como “Usina Velha”,
por se tratar de uma peça fundamental para o início do desenvolvimento de
Dourados. Em seguida, o presente trabalho analisa monumentos e marcos
referenciais, tais como: Monumento ao Colono, Praça Antônio João Ribeiro (em
anexo Monumento Antônio João Ribeiro, Monumento Getúlio Vargas e Monumento
ao Colono Anônimo), Parque dos Ipês, Cruzeiro: Monumento da Fundação da
Colônia Agrícola de Dourados (CAND), Parque Antenor Martins, Santuário

Diocesano Nossa Senhora Aparecida e o Estádio Frédis Saldivar (Douradão).

Figura 7: Usina velha (referencial histórico)
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

A análise desses logradouros e marcos considerados potenciais turísticos da
cidade, repousa no referencial teórico proposto por Boullón (2002), onde o mesmo
compreende que a forma é a linguagem de uma cidade, onde a sua leitura está
apoiada nos signos que a melhor representam. Sendo estas formas divididas em
dois grupos distintos, os edifícios e os espaços abertos, onde aqueles que possuem
maior destaque são chamados de pontos focais urbanos, esses pontos focais se
dividem por sua vez em seis elementos denominados por Kevin Lynch (1997) e por
Boullón (2002), em Logradouros, Marcos, Bairros, Setores, Bordas e Roteiros.

Figura 8: Localização dos atrativos turísticos (Paisagem urbana edificada)
Fonte: Adaptado pelo pesquisador do Plano Diretor (2002)

Com a emancipação de Dourados, por volta de 1935, o novo município sentia
a necessidade do desenvolvimento, e como a cidade vizinha, Ponta Porã, negava-se
a fornecer energia elétrica necessária, o prefeito Horácio de Almeida, o vereador
Weimar Torres e o Senhor Filinto Müller (foi chefe de polícia de Vargas e Senador
por Mato Grosso) encaminharam-se para a capital do estado em busca de recursos
para trazer a energia elétrica para a cidade. Filinto Müller tomou a frente e conseguiu
a liberação de recurso federal para a construção da usina.

Figura 9: Monumento ao colono (referencial histórico)
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

A usina que o homenageia foi construída em uma área de 12.222 m². As
obras foram realizadas em duas etapas: a primeira executada em 1943 (da base até
o alicerce de alvenaria), e a segunda iniciada em 1946 e concluída em 1949
(chaminé, fornalha e caldeira), sendo movida a vapor, consumia muita madeira e
não gerava energia suficiente. O caminho que dava acesso à usina foi feito pelos
índios. Depois, a estrada serviu para dar acesso à Colônia Municipal.
Em 1951, passou a ser movida a óleo diesel, tornando sua manutenção muito
onerosa. Era a única fonte de produção de energia elétrica existente em Dourados.

Foi desativada em 1952 e tombada como patrimônio histórico do município em julho
de 1991, constituindo um ponto turístico da cidade.
Desta forma a usina Filinto Muller, foi à peça fundamental para o início do
desenvolvimento de Dourados.
O Monumento ao Colono é uma homenagem à Colônia Agrícola Nacional de
Dourados (CAND), responsável pelo desenvolvimento na cidade de Dourados, nas
décadas de 50 e 60.
As mãos saindo da terra em direção ao céu simbolizam a força do trabalhador
rural, e as pequenas esferas em sua volta lembram as localidades que surgiram com
a expansão da colônia. O desenvolvimento e o progresso que se registra hoje em
Dourados se devem muito aquele fenômeno ocupacional da colônia agrícola.
Ponto de referência na cidade que homenageia os primeiros colonizadores e
trabalhadores do município e retrata décadas de lutas, trabalho, sofrimento e glória
de um povo.
Tombado como patrimônio histórico em 1.987, o monumento significa o marco inicial
da colonização da Colônia Agrícola Nacional – CAND. Nesta época, o município de
Dourados pertencia ao então território Federal de Ponta Porã (1943- 1946).
Em 1925, ocorriam Cavalhadas onde hoje é a Praça Antônio João, que
também já foi campo de futebol. Em 1952, foram plantadas mudas de árvores
Possui espaço para apresentações artísticas, venda de artesanato local e posto
telefônico. Constituiu-se de suma importância histórica para o município de
Dourados nessa região onde hoje é centro da cidade, foi também o local onde
começou a se formar o núcleo urbano de Dourados. Nessa parte central
encontravam-se casas de comércio e casas residenciais. Foi na Praça Antônio João
Ribeiro no ano de 1925 onde ocorreu o primeiro carnaval de rua da cidade de
Dourados. Este nome foi dado à praça em forma de homenagear Antônio João
Ribeiro, herói nacional na guerra do Paraguai. Nesse mesmo espaço encontra-se o
Monumento Antônio João Ribeiro que foi entregue a população na comemoração de
25 anos de emancipação da cidade no dia 20 de dezembro de 1960.
Foi erguido por homenagem o herói brasileiro da guerra do Paraguai tenente
Antônio João Ribeiro, que em 28 de dezembro de 1864 morreu lutando bravamente
para defender a colônia militar de Dourados invadida por tropas do ditador paraguaio
Solano Lopez. Monumento Getúlio Vargas erguido em 1991 na também Praça

Antônio João Ribeiro, em homenagem a Getúlio Vargas, que através da política de
colonização adotada em seu governo favoreceu a colonização e o desenvolvimento
do município de Dourados.
A terra na região, sendo de boa qualidade, despertava o interesse dos
moradores para exploração agrícola da mesma. Comissões eram organizadas para
demonstrar a qualidade da terra para as autoridades, com o intuito de explorar
externa área de matas para colonização o governo federal que já mostrava grande
interesse pelo Sul do Mato Grosso, resolveu atender aos apelos dos douradenses, e
por meio do decreto lei no 5.9411, criou a colônia agrícola nacional douradense em
28 de outubro de 1943, abrangendo uma área de 300 mil hectares, que foi dividida
em 10 mil lotes de 30 hectares cada, que foram cedidos a pequenos agricultores
vindos de vários lugares do país.
Presente também na Praça está o Monumento ao Colono Anônimo, uma
homenagem aos colonos foi entregue a população no aniversário de emancipação
do município no dia 20 de dezembro de 1960, conforme a placa no monumento
foram os “heróis anônimos”, que escreveram ao som surdo do machado e epopéis
de desbravamento das nossas matas virgens, abrindo clareiras e plantando a
semente do desenvolvimento do município de Dourados.
O parque dos Ipês foi inaugurado no dia 20 de dezembro de 1995, está
localizado no centro da cidade, entre as ruas Ponta Porã, Ponta Grossa, João
Candido Câmara e Avenida Presidente Vargas. Recebe essa denominação por
agregar em sua área inúmeros Ipês como Amarelo, do Cerrado Mirim.
O parque dos Ipês oportuniza a prática de esportes com infraestrutura
destinada para a prática do mesmo, que conta com pista de caminhada, quadra de
peteca, vôlei de areia, quadra de basquete e futsal. Apresentações culturais como
shows, peças teatrais, apresentações de dança e concertos musicais também
ocorrem no parque.

Figura 10: Monumento a Antonio João Ribeiro (referencial histórico)
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

Figura 11: Parque dos Ipês (equipamento turístico)
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

Nesse, Casa Arandu, Sede da Academia Douradense de Letras e a sede da
Fundação Cultural de Esportes de Dourados – FUNCED. A casa Arandu é um
espaço cultural onde está sediada a Academia Douradense de Letras fundada em

15 de novembro de 1991. O nome Arandu significa sabedoria é em homenagem aos
primeiros habitantes da região do tronco lingüístico Tupi Guarani. Reúne as escritas
de ilustres escritores que ajudaram a escrever a história literária de Dourados.
A partir da “Marcha do Oeste”, o Governo Federal passou a demonstrar uma
maior preocupação com a política colonizadora, no que resultou na Colônia
Agrícolas Nacionais. Havia nesta época, em Mato Grosso, uma concentração de
grandes propriedades estrangeiras, nas áreas fronteiriças, que preocupava o
governo. Diante disso o Governo Federal passou a favorecer a instalação de
pequenas propriedades, naquela faixa fronteiriça (150 Km), em favor da segurança
nacional.
Em 1941, o Governo estabeleceu a criação das Colônias Agrícolas Nacionais.
Somente cidadãos brasileiros, maiores de 18 anos, que não fossem proprietários
rurais e reconhecidamente pobres, poderiam receber os lotes; os estrangeiros,
apenas teriam este direito se, apresentassem conhecimentos agrícolas qualificados.
Não poderiam receber estes lotes: funcionários públicos federais, estaduais ou
municipais.
Em 1943 foi instituída a Colônia Agrícola Nacional de Dourados – CAND com
aproximadamente 8.000 lotes de em média 30 hectares cada. Em 1944 foi cravado o
Cruzeiro, marco inicial da colonização, onde estiveram presentes diversas
autoridades da época. A comprovação desse episódio está gravada em um
documento enterrado ao pé da cruz, condicionado em um frasco de vidro arrolhado
e lacrado. Nas comemorações do cinqüentenário da CAND, em 28 de outubro de
1993, o Cruzeiro foi removido, restaurado e re-implantado no mesmo local. O
Cruzeiro é marco inicial da expansão migratória e demográfica da cidade de
Dourados.
O Parque Antenor Martins tem uma área de 34 hectares. Abriga
aproximadamente 450 árvores nativas e tem uma expressiva população de aves
palustres: marrecos, gansos e patos. Possuí quadras de esporte, pista de
caminhada, campo de futebol, quiosques, teatro de arena, parque infantil,
pedalinhos e sanitários. É o principal cartão postal da cidade de Dourados e mais
uma opção de lazer para a população.

Figura 12: Vista geral do Parque Antenor Martins
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

Figura 13: Parque Antenor Martins (equipamento turístico – área de preservação ambiental)
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

O Parque Antenor Martins foi demarcado na década de 1970 pelo então
prefeito José Elias Moreira com área de preservação ambiental e de utilidade
pública. Em meados de 1984, iniciaram-se obras de drenagem na área de 32

hectares do parque II localizado nas mediações do jardim Flórida I e II da vila
Popular e Jardim Climax.
O Parque Antenor Martins abrange uma área total de 244.049,00 m2 e está
localizado numa região de fundo de vale e abrange diversas nascentes do córrego
Água Boa. Em razão dessas características o parque é considerado Área de
Preservação Permanente (APP).
A Área de Preservação Permanente é uma área de mananciais, coberta ou
não por vegetação nativa, com fundo de preservar os recursos hídricos, a paisagem
e estabilidade geológica, biodiversidade, o fluxo gênio de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem estar das populações humanas.
Em 1954, na Vila São Pedro, sede da Colônia Agrícola Nacional de Dourados,
iniciou-se a construção da Paróquia de São Pedro Apóstolo, abrangendo o território
entre os rios Brilhante e Dourados.
O Papa João Paulo II sugeriu para os bispos do mundo inteiro que cada
Diocese declarasse um lugar, ou seja, um Santuário na ocasião da grande
celebração do jubileu dos 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Na Diocese de
Dourados, escolheu-se a Paróquia São Pedro, que foi declarada como Santuário por
ser umas das paróquias mais antigas da Diocese. Também, foi feita uma votação
para escolher o nome do santo homenageado, na qual ficou definida que seria
Nossa Senhora Aparecida.
As amplas instalações do santuário contemplam uma bela capela onde se
encontra a réplica da imagem de Nossa Senhora, casa de encontros e retiros, um
grande palco, praça de eventos, sanitários, praça de alimentação, livraria e
estacionamento para ônibus. O Santuário Diocesano também movimenta o comércio
de artesanato da Vila São Pedro, Distrito de Dourados.
No domingo de 25 de junho de 2000, na Vila São Pedro, cerca de 10 mil
romeiros, vindos de 38 Paróquias da Diocese, participaram da solenidade de
inauguração do Santuário. Muitas pessoas fizeram o percurso de 15 Km de
Dourados até a Vila São Pedro a pé, rezando, cantando e meditando, como
verdadeiros “peregrinos”.
Na Vila São Pedro há um forte comércio de produtos artesanais, uma
infinidade de trabalhos em madeira que vão desde pequenas lembranças até
grandes esculturas.

A arquitetura do Estádio Frédis Saldivar, o Douradão, é uma das mais
arrojadas quando o assunto é praça esportiva em todo Centro-Oeste.

Figura 14: Estádio de Dourados
Fonte: Google imagens (2007)

O projeto foi concebido para ser um dos mais modernos do país, mas a
estrutura virou um elefante branco e hoje está totalmente abandonada pelo poder
público. Um dos mais modernos do Brasil, o Estádio Frédis Saldivar (Douradão)
nasceu de um projeto majestoso no início da década de 80, para se tornar um dos
principais cartões postais da cidade.
O “colosso” de cimento armado tem capacidade para 30 mil espectadores;
quatro torres com iluminação artificial para jogos noturno; estacionamento para cinco
mil veículos; rampa para cadeirantes; dezenas de cabines de radio e emissora de
televisão; camarote para autoridades; jogos sanitários em todo complexo e saídas
de emergência.
O Douradão foi edificado em localização em localização privilegiada, ficando
próximo do Centro Administrativo Municipal (CAM) e do Pavilhão de Eventos. O
Estado passou o domínio da administração do Estádio para a Prefeitura de
Dourados, em 1986.
O primeiro jogo oficial no Estádio Douradão foi entre Ubiratan e Mixto de
Cuiabá/MT, no dia 12 de abril de 1982. O primeiro venceu por 4x2. O meia-atacante
Ademir Patrício, do Leão da Fronteira, assinalou o primeiro dos muitos gols

marcados no Douradão. O projeto foi instituído no governo Pedro Pedrossian que
deu o ponta pé inicial e, encerrado na administração Wilson Barbosa Martins.
Ate o momento, o maior público que a história registra do Douradão é de
18.780 pagantes (no geral mais de 23 mil) na primeira partida final do Campeonato
Estadual de MS, em 1988.
O embate envolveu Ubiratan e Operário de Campo Grande, a capital. Este
confronto terminou empatado pela contagem mínima, gols de Freitas (ex-São Paulo)
para o Ubiratan e de Cáceres (Operário), ambos de cabeça.
Uma semana depois, no Estádio Morenão em Campo Grande, com gol do
atacante Bugre aos 36 minutos do segundo tempo, o Galo venceu o duelo por um a
zero e ficou com o título.
Para Boullón (2002), os atrativos turísticos urbanos não apresentam uma
localização regular, já que podem ser vistos no centro ou na periferia, e mesmo em
bairros de precário nível urbano, mas, onde quer que se encontrem, os turistas irão
visitá-los.
Os monumentos e marcos referenciais citados acima, na sua maioria não são
atrativos turísticos, trata-se de potenciais turísticos a serem explorados para o
desenvolvimento do turismo no município, assim foram descritos os principais e mais
relevantes monumentos e marcos referenciais e sua história, ou seja, foi feito um
levantamento e uma descrição dos mesmos. Demonstrando assim todos os
possíveis potenciais turísticos do município, contudo podemos observar que o
município não é detentor de nenhuma grande expressão arquitetônica, porém possui
patrimônios histórico-culturais de grande magnitude.

5.3 Análise do Conteúdo das Imagens da Cidade
Podemos dizer que a paisagem é um patrimônio turístico, pois é uma síntese
visual dos elementos naturais e humanizados presentes no território, elementos que
por seu valor original e singular transformam-se em recursos turísticos.
Contudo, a paisagem enquanto suporte para o desenvolvimento de atividades
turísticas precisa ser entendida e analisada para fundamentar a prática do turismo,
considerando a sua singularidade urbana, como atrativo turístico.

Analisar e entender a paisagem é um tanto quanto complexa, pois cada
indivíduo tem sua percepção a respeito de um determinado lugar. Para Lynch (1997,
p. 51), “analisar a paisagem é necessário primeiro entender o conteúdo das imagens
das cidades, que remetem as formas físicas, sendo adequadamente classificado em
cinco tipos de elementos: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos”.
Nesse sentido, foram analisados todos os elementos que compõem o
conteúdo das imagens das cidades, partindo do elemento vias, que são os canais de
circulação ao longo dos quais o observador se locomove de modo habitual,
ocasional ou potencial.

Figura 15: Vista da malha cicloviária (ciclofaixa)
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

Figura 16: Vista da malha cicloviária (ciclofaixa)
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

As vias são um diferencial do município, pois o mesmo possui uma grande
malha cicloviária, ou seja, espaços exclusivos para o tráfego de bicicletas. A prova
disso é que atualmente, circulam pela cidade cerca de 150 mil bicicletas. Esse
incentivo faz com que o ciclismo seja mais uma forma de inclusão social, já que é
um meio de locomoção, barato e acessível à população de baixa renda.
A malha cicloviária de Dourados tem organizado o fluxo de bicicletas nas vias
proporcionando segurança a esportistas, demais usuários e condutores. Com áreas
planas e um clima tropical a utilização desse meio de transporte favorece aos seus
usuários.
As vias, a rede de linha habituais ou potenciais do complexo urbano são o
meio mais poderoso pelo qual o todo pode ser ordenado. As vias principais devem
ter alguma qualidade singular que as diferencie dos canais de circulação
circundantes: uma concentração de algum uso ou alguma atividade especial ao
longo de suas margens; uma qualidade espacial característica; uma textura especial
de pavimento ou fachada; um sistema particular de iluminação; um conjunto único
de cheiros e sons; um detalhe ou uma vegetação típica. Neste caso a Avenida
Marcelino Pires pelas árvores alinhadas em sua parte central, além da larga
avenida, de suas calçadas amplas, sua iluminação especial e sua exuberante
arborização.

Figura 17: Atividade ao longo da via
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

Figura 18: Qualidade espacial da Avenida Marcelino Pires
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

Quando se trata de arborização, Dourados é um dos municípios com mais
árvores por habitante no Brasil, isso se deve ao moderno plano diretor, mas também
por dezenas de empresário do município que recentemente abraçaram a causa em

prol do meio ambiente e já conclui a arborização na Av. Marcelino Pires, entre o
antigo Ubiratan e o trecho à BR-163. Cerca de 270 mudas de diversas espécies e
com cerca de 1,80 metros de altura já estão adornando aquele trecho.
O arranjo é formado por 40 Ipês amarelos. Em 2011, quem acessar a internet
através do Google poderá visualizar o “cometa douradense”, virtual cartão postal de
Dourados.
Os limites são os elementos lineares não usados ou entendidos como vias
pelo observador. São importantes características organizacionais, sobre tudo devido
ao seu papel de conferir unidade e áreas diferentes, como no entorno de uma cidade
por água ou parede (Figura 19).
Os bairros são as regiões medias ou grandes de uma cidade, eles são
reconhecíveis por possuírem características comuns que os identificam. Os bairros
(figura 18) são estruturados com pontos nodais, definidos por limites, atravessados
por vias e salpicados por marcos. A sobreposição e a interpenetração dos elementos
ocorrem regularmente (LYNCH, 1997).

Figura 19: Limites do município de Dourados
Fonte: Google maps (2008)

Figura 20: Zoneamento dos bairros
Fonte: Plano Diretor – Prefeitura Municipal do Mato Grosso do Sul (2002)

Os pontos nodais são pontos, lugares estratégicos de uma cidade através dos
quais o observador pode entrar, são os focos intensivos para os quais ou a partir dos
quais ele se locomove. “Podem ser basicamente junções, locais de interrupção do
transporte, um cruzamento ou uma convergência de via” (LYNCH, 1997, p. 52). De
qualquer maneira, alguns pontos nodais podem ser encontrados em praticamente
qualquer imagem, e em certos casos podem ser o traço dominante.

Figura 21: Junção de vias (cruzamento)
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

Figura 22: Marco referencial - Arquitetura
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

Os marcos são outro tipo de referência, mas, nesse caso, o observador não
entra neles: são os externos. Em geral, é um objeto físico definido de maneira muito

simples: edifício, sinal, loja ou montanha. São geralmente usados como indicadores
de identidade, ou até de estrutura, e parecem torna-se mais confiáveis à medida que
um trajeto vai ficando cada vez mais conhecidos (LYNCH, 1997).
Boullón (2002, p. 193) diz que “por meio de uma série de elementos formais –
que o homem consegue identificar e reter em sua memória – constrói-se a imagem
da paisagem urbana”. Para o habitante de uma cidade, a construção de imagens
como essa é imprescindível por que, graças a elas, reconhece os lugares em que
transita e se orienta.

Figura 23: Paisagem natural (marco referencial)
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

Figura 24: Paisagem natural (marco referencial)
Fonte: Pesquisa de Campo de Vitor Augusto (2008)

Para Boullón (2002, p. 191) “[...] a cidade que os turistas querem ver é a das
ruas, praças e edifícios, e não a da representação em um papel, que só lhes serve
como referência para saber em que rua está seu hotel e as distâncias aproximadas
que os separam dos lugares mais importantes”.
A cidade de Dourados é detentora de recursos de caráter histórico-cultural,
assim como um potencial à prática de turismo rural, turismo de eventos e
agronegócios, que, através da integração entre os planejamentos urbano e turístico,
pode alavancar a economia local com uma maior diversificação na oferta de
empregos. Todo esse patrimônio material e imaterial da cidade projetam-se como
destino importante no coração do imaginário de quem por aqui passa, seja a negócio
ou a lazer, ou até mesmo como escala para chegar ao Pantanal, a Bonito ou o
nosso país irmão, o Paraguai.
Considerando a realidade local, onde se pretende criar o fluxo turístico, é
perfeitamente possível captar um perfil específico do turista, a partir da oferta de
produtos, que venham a atender as características destes consumidores.
Para que a atividade turística do município tenha melhor aproveitamento e
também a comunidade passe a usufruir deste benefício, é necessário que se de

atenção especial para a infraestrutura básica do município.
Porem o foco do município é desenvolver principalmente o turismo de
negócios e eventos devido a algumas características marcantes, como ser uma
cidade universitária, ser pólo no setor do agronegócio, onde vários negócios, feiras e
eventos são realizados. Acreditando nesse potencial do município investimentos
estão sendo feitos para atrair o turismo de eventos como a construção do pavilhão
de eventos (concluída em 2007), a construção de um centro de convenções (em
andamento) e a implantação de uma grande rede hoteleira. Entretanto, a paisagem
urbana do município poderia complementar a diversificação dos produtos oferecidos
para a capitação da atividade turística no município.

Figura 25: Pavilhão de eventos
Fonte: Acervo do pesquisador (2008)

Já que Cruz (2001) diz que o consumo dos territórios pelo turismo é
intermediado por inúmeras formas de consumo, como o comércio de bens de
consumo de modo geral. O consumo dos territórios pelo turismo envolve o consumo
de um conjunto, indissociável, de bens e serviços que compõem o “fazer turístico”,
isto é, o ato de praticar turismo e tudo aquilo que essa pratica envolve, em termos de
objetos e de ações.
Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar o potencial da
paisagem urbana, como oportunidade para o desenvolvimento do turismo, tendo

como estudo de caso a cidade de Dourados. Assim através desse objetivo que
norteou a pesquisa podemos concluir que, o município esta em uma região especial
devido a seus fatores socioeconômicos, climático e uma localização geográfica
privilegiada, que formam uma combinação totalmente favorável ao desenvolvimento
de vários tipos de turismo, dentre os quais poderia estar o que explora a paisagem
urbana, devido a sua importância no patrimônio histórico-cultural do município, além
da existência de monumentos de grande magnitude.
De modo geral, o município apresenta muito mais potencial do que
infraestrutura, até certo ponto justificado, já que a visão econômica do turismo
começa a se consolidar a partir de agora, assim ficando bem visível nesta analise
que o município apresenta um grande potencial para o desenvolvimento do turismo
com relação à paisagem urbana, porem não é suficiente para um turismo
consolidado, então será necessário a junção de outras atividades turísticas para
complementar e atingir o nível adequado para o desenvolvimento desejado.
Desta forma, o município tem a proposta de trabalhar com um projeto
alternativo de desenvolvimento turístico, experimentando novos modelos de gestão
compartilhada e/ou participativa, onde os interesses da cidade sejam respeitados.
Com a parceria do Orçamento Participativo entende-se que é um instrumento
técnico-político que organiza as vontades coletivas da localidade. Onde para o
município esse modelo seria extremamente benéfico, pois os produtos e atividades
serão fomentados a partir da concepção geral dos interesses da cidade.
Contudo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Empreendedorismo
poderia construir uma política de turismo que seja articulada com as demais políticas
do governo na sustentação de uma pratica de turismo continua e qualificada, voltada
tanto para o turista como para a comunidade local, que visa à geração de renda e
postos de trabalho, a preservação da memória cultural e a conservação ambiental,
através da sua paisagem urbana.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas linhas que seguem, discutimos o potencial da contribuição do estudo da
paisagem urbana para o desenvolvimento do turismo no município de Dourados. A
pesquisa

que

originou

esse

trabalho

seguiu

através

de

três

vertentes

complementares de investigação e observação. Primeiramente, compreendemos a
influencia e a representatividade da paisagem urbana no espaço turístico de
Dourados. Na segunda vertente descrevemos e mapeamos os elementos mais
significativos da paisagem urbana de Dourados, tomando como referencia os
pressupostos defendidos por Lynch e Boullón. A última vertente foi analisado o
conteúdo das imagens da cidade tomando como referencia os pressupostos
defendidos por Lynch.
Com a modernização do setor primário, em particular a pecuária e agricultura
que hoje ocupam lugar de destaque nos índices de produtividade nacional. Sob as
vertentes da pecuária e agricultura, resta o desafio de promover o desenvolvimento
de uma terceira atividade, o turismo.
O turismo é visto como um instrumento de melhoria da qualidade de vida da
comunidade local e agente alavancador das demais atividades econômicas. Assim
as diretrizes propostas para promoção do desenvolvimento local, são diretamente
proporcionais às características de cada município. Nesse contexto Dourados visa
legitimar os recursos locais que apresentam alto potencial para o desenvolvimento
turístico da localidade, tais como monumentos, marcos, logradouros, respeitando as
características naturais e culturais do município.
Porém a existência de recursos de caráter histórico cultural são elementos
muito fortes para a criação de produtos turísticos. No entanto, para que estes sejam
atrativos turísticos, é preciso transformá-los em produtos de qualidade.
As paisagens que ainda conseguem manter e apresentar registros da
passagem de culturas passadas estejam elas numa escala mais recente ou mais
remota da civilização humana ou mesmo, guardar marcas de acontecimento e
realizações de relevância para a história da região ou país, são passagens com
elevado valor histórico e cultural para as atuais e futuras gerações e que, portanto,
devem ser protegidas e valorizadas como tal. Embora aparentemente simples, o

processo para se obter esta condição é bem mais complexo do que aparenta.
Todas as considerações em torno do desenvolvimento da atividade turística,
não ocorrem desvinculadas do contexto de espaço, uma vez que, tanto os atrativos
quanto os equipamentos e a infraestrutura se manifestam de forma física e visível no
território.
A abordagem espacial de territórios turísticos precisa de uma referência à
relação entre turismo e o meio urbano. Não se pode compreender a intensificação
do fenômeno turístico e a grande demanda resultante do turismo de massa, sem
analisar o contexto dos espaços urbanizados.
Na tentativa de uma atuação conjunta entre a política urbana municipal e a
política setorial do turismo, o papel do bacharel em turismo é essencial. Através de
equipes multidisciplinares, o Turismólogo aparece como elo articulador nas ações
que delineiam o desenvolvimento da atividade turística. É ele o planejador
capacitado para desempenho de tal função, a de planejar.
Outro aspecto importante a considerar é a concepção do planejamento
regional. Este permite juntar as potencialidades individuais e promover a oferta de
um maior número de produtos turísticos diversificados, já que o município de
Dourados apresenta potencial histórico-cultural, garantindo assim, maior atratividade
turística para a região, a qual já conta com recursos naturais inigualáveis como a
cidade de Bonito-MS, e o Pantanal Sul-matogrossense. Desta forma poderia
proporcionar maior facilidade de desenvolvimento turístico, através de municípios
com produtos diferenciados, além de proporcionar maior competitividade no
mercado turístico regional.
Para Del Rio (1996) tratamos de buscar o conhecimento da cidade e das
múltiplas imagens que estão na mente dos usuários, dentro de cada um de nós, na
tentativa de compor um quadro que represente a coletividade, suas preferências e
expectativas. Intervenções de revitalização deverão seguir este caminho, tornando
visíveis as invisíveis cidades que todos temos na mente.
O Plano Municipal de Turismo seria o grande promotor do desenvolvimento
com justiça social para Dourados, com a intenção de levar o planejamento do
turismo no município ate a sociedade procurando estimular a democratização das
ações governamentais e incluir novos rumos do governo às políticas de turismo
prioritárias, sob a ótica da população. Pois a cidade só será bem vista para o turista

se primeiro for bem vista para a população local.
Os responsáveis pelo turismo da cidade que neste caso é a coordenação de
turismo poderiam fomentar através de uma gestão compartilhada um projeto
alternativo de desenvolvimento turístico para o município, na direção de um
fortalecimento local não excludente de forma solidaria, articulada e integrada onde
todos os envolvidos sejam co-responsáveis naquilo que se almeja. Alem da criação
de uma imagem propositiva da cidade, que se expresse pela sua paisagem urbana e
da valorização de seus recursos naturais, culturais e históricos.
Com a pesquisa foi possível observar que não existe nenhuma pesquisa
especifica para verificar qual o tipo de turismo mais adequado para a realidade do
município. Desta forma, estudam a realidade do município somente através de
dados (econômicos, sociais, estruturais e culturais) oferecidos pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, que nem sempre esta
atualizada e, pelas reais demandas e condições oferecidas pela cidade, que é muito
pouco para quem almeja um desenvolvimento turístico consolidado.

Ainda vale

lembrar que não existe qualquer tipo de atividade turística no município, mas como
podemos observar ao longo desse trabalho, sendo perceptível ao pesquisador o
potencial do município para o desenvolvimento de tal atividade, utilizando
principalmente a sua paisagem urbana.
É de suma importância lembrar a necessidade de novas pesquisas
relacionadas ao tema proposto, devido a sua importância para o desenvolvimento do
turismo e pela dificuldade encontrada para fundamentar essa pesquisa.
Cabe ressaltar que, em que pese à relevância da análise proposta, este
estudo não é de todo conclusivo, mas o início de um processo complexo da reflexão
sobre a importância de entender a articulação entre a paisagem e o turismo,
estimulando dessa forma, a continuidade da pesquisa referente ao tema proposto.
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