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RESUMO

O Setor Comercial Sul de Brasília possui uma localização privilegiada na área
central da capital brasileira, além de características que favorecem o lugar a ser uma
referência local de convergência da população brasiliense, assim como planejado
por Lúcio Costa. Contudo, durante sua existência, este território passou por diversas
fases, sendo marcado por um grande período de decadência que resultou em uma
imagem estigmatizada de um lugar inseguro e abandonado. Nos últimos anos,
diversas iniciativas vêm desenvolvendo projetos nos segmentos de cultura e turismo
criativo, visando manter o território movimentado diuturnamente e ressignificar a
imagem do setor por meio de um olhar afetivo. Desta forma, esta pesquisa busca
compreender o papel das atividades culturais e de Turismo Criativo para a
ressignificação da imagem do Setor Comercial Sul de Brasília/DF a partir das ações
realizadas pelo No Setor por meio do projeto SCS Tour. Para a análise, foi escolhido
o estudo de caso como forma de investigação, utilizando para coleta de dados da
observação participante e de consultas a documentos internos do projeto SCS Tour
e às avaliações na página da iniciativa na plataforma TripAdvisor. A partir das
informações obtidas, foi possível concluir que as atividades culturais e de Turismo
Criativo têm tido muita importância no processo de ressignificação do Setor
Comercial Sul, pois além de levarem fluxo de pessoas em horários não-comerciais,
são capazes de gerar o senso de pertencimento a partir de uma perspectiva
diferente de interpretação do território.

Palavras-chave: Setor Comercial Sul; Turismo Criativo; Ressignificação; Cidades
Criativas



ABSTRACT

The Setor Comercial Sul of Brasilia has a privileged location in the central area of the
Brazilian capital, in addition to characteristics that favor the place to be a local
reference of convergence of the population of Brasilia, as planned by Lúcio Costa.
However, during its existence, this territory went through several phases, being
marked by a long period of decay that resulted in a stigmatized image of an unsafe
and abandoned place. In recent years, several initiatives have been developing
projects in the segments of culture and creative tourism, aiming to keep the territory
busy on a daily basis and resignify the image of the sector through an affective look.
Thus, this research seeks to understand the role of cultural activities and Creative
Tourism for the re-signification of the image of the Setor Comercial Sul of Brasília/DF
from the actions undertaken by No Setor through the SCS Tour project. For the
analysis, the case study was chosen as a form of investigation, using for data
collection participant observation and consultation of internal documents of the
project SCS Tour and the reviews on the initiative's page on the TripAdvisor platform.
From the information obtained, it was possible to conclude that the cultural activities
and Creative Tourism have been very important in the process of re-signification of
the Setor Comercial Sul, because besides bringing people flow in non-commercial
hours, they are able to generate the sense of belonging from a different perspective
of interpretation of the territory.

Key-words: Setor Comercial Sul; Creative Tourism; Resignification; Creative Cities
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema ‘O papel da

cultura e do turismo no processo de ressignificação do Setor Comercial Sul de

Brasília’, analisando como estudo de caso as ações realizadas pelo Instituto Cultural

e Social No Setor, com enfoque no projeto SCS Tour. Para escolha do tema foi

questionado se o Setor Comercial Sul de Brasília possui potencial para ser um pólo

de atividades culturais e turísticas na cidade, e de que forma as movimentações

culturais existentes no local contribuem na ressignificação de sua imagem. A região

do centro da cidade sofre as consequências de uma imagem negativa que os

próprios moradores da cidade reforçam. Portanto, esta monografia pretende não só

investigar as relações do brasiliense com a própria cidade, mas também identificar

como tem sido o processo de ressignificação do olhar que as pessoas têm sobre o

centro da cidade.

Qual o potencial do Setor Comercial Sul ser a referência local enquanto

centro da cultura, turismo e entretenimento? O brasiliense conhece os atrativos

históricos e as atividades culturais do Setor Comercial Sul? A visita guiada do projeto

SCS Tour contribui na mudança de percepção sobre o Setor Comercial Sul? Quais

conflitos de interesse sobre o território foram evidenciados a partir de sua

valorização nos últimos anos?

Segundo Gastal e Moesch (2007):

Turista cidadão é aquele que resgata a cultura da sua cidade, fazendo uso
do estranhamento da mesma. [...] Quando se encontra na situação de
turista cidadão, este sujeito aprende a utilizar os espaços ambientais,
culturais, históricos, comerciais e de entretenimento com uma percepção
diferenciada do seu cotidiano.

O Turismo Criativo pode ser definido como:

[...] o desenvolvimento de atividades que têm como objetivo oferecer uma
experiência de aprendizagem autêntica e participativa, motivada pelo desejo
do visitante de aprender algo peculiar sobre o local visitado e cuja vivência é
facilitada por um anfitrião que tem a expressão criativa apresentada inserida
no seu cotidiano. (ALMEIDA, 2021, p.41)

Segundo Silva (2001, p. 11-12, apud GASTAL, 2005, p. 74), o imaginário

“agrega imagens, sentimentos, lembranças, experiências, visões do real que

realizam o imaginado, leituras de vida e, através de um mecanismo individual/grupal,

sedimenta um modo de ver, de ser, de agir, de sentir e aspirar ao estar no mundo.”
11



Desta forma, a prática do turismo criativo pode apresentar-se como uma solução

viável para reconstrução da imagem do Setor Comercial Sul, tendo em vista outras

imagens geradas a partir de uma percepção diferente da usual.

O Setor Comercial Sul (SCS) é uma área da região central de Brasília, que

integra a Escala Gregária (áreas de convergência da população no projeto

urbanístico de Lúcio Costa). A região é marcada historicamente pelo abandono por

parte do poder público e estigmatizada pelas consequências de sua degradação.

Entretanto, quando falamos do SCS, nos referimos ao segundo lugar com

maior fluxo de pessoas na capital do Brasil onde, segundo a SEDUH - Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Habitação (2014), circulavam cerca de 100 mil pessoas

em dias úteis. Situado na Asa Sul, próximo à Rodoviária do Plano Piloto, aos

Setores Hoteleiros Sul e Norte e aos principais atrativos turísticos de Brasília, o

Setor Comercial Sul conta com estação de metrô, além de quatro pontos de ônibus,

garantindo facilidade de acesso via transporte público.

Todo esse contexto torna o SCS um centro vivo, repleto de diversidade

cultural e de acesso facilitado, sendo um território onde as diferentes culturas do

Distrito Federal se encontram e coexistem no mesmo espaço. Com todas as

características geográficas e culturais, o Setor Comercial Sul se mostra como uma

área estratégica e de grande potencial para o desenvolvimento cultural, social e

econômico do Distrito Federal. Desta forma, o projeto SCS Tour realiza visitas

guiadas pelo Setor Comercial Sul, com o objetivo de resgatar a memória da cidade e

apresentar conteúdos relativos às artes visuais e ao urbanismo importantes para a

construção da identidade brasiliense.

Portanto, o presente trabalho pretende identificar o potencial do Setor

Comercial Sul em ser a referência local, da área central, enquanto território também

da cultura, do turismo e entretenimento, destacando o papel do Turismo Criativo na

ressignificação da imagem do território.

Este trabalho tem como objetivo geral compreender o papel das atividades

culturais e de Turismo Criativo para a ressignificação da imagem do Setor Comercial

Sul de Brasília/DF a partir das ações realizadas pelo No Setor, por meio do projeto

SCS Tour.

Para que este objetivo seja alcançado, foram definidos os seguintes

objetivos específicos:

12



● Identificar o potencial do Setor Comercial Sul enquanto lugar de

referência em cultura para a cidade de Brasília;

● Analisar as contribuições das atividades culturais e do turismo na

construção de uma imagem afetiva do território do Setor Comercial Sul;

● Observar a percepção dos visitantes antes e após o passeio guiado do

projeto SCS Tour, com base em consultas a documentos do projeto e

avaliações na plataforma TripAdvisor;

● Averiguar o contexto histórico do local e contribuições do trabalho

desenvolvido pelo No Setor para o território.

2. TERRITÓRIOS URBANOS: ENTRE O ABANDONO E A RESSIGNIFICAÇÃO
DOS USOS CRIATIVOS E TURÍSTICOS

2.1 TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL E CIDADES CRIATIVAS

Para compreender o processo de transformação dos usos e ocupações em

determinado território, sobretudo em espaços urbanos, faz-se necessário um estudo

aprofundado e investigativo sobre seu passado, presente e possibilidades futuras,

aliado aos conceitos intrinsecamente envolvidos nas práticas desta transformação.

Reis (2009, p.235) afirma que “a cidade é formada por pessoas e suas

relações físicas, sociais, culturais e econômicas”, desta forma a cidade pode ser

considerada um ser vivo em constante mutação à medida que as pessoas interagem

com o espaço urbano.

Neste sentido, Lerner (2003), defende a Acupuntura Urbana no processo de

planejamento de cidades. A Acupuntura consiste na realização, de forma pontual e

estratégica, de intervenções que gerem a transformação urbana, sobretudo em

territórios em degradação que necessitem de transformações rápidas. Os exemplos

de acupunturas urbanas trazidos por Lerner, assemelham-se às dinâmicas das

cidades criativas, uma vez que promovem a interação do espaço urbano com

práticas relacionadas à identidade cultural da cidade.

O conceito de cidades criativas é relativamente novo. Portanto, para sua

compreensão, é importante contextualizar as discussões anteriores, como as de

indústrias criativas e de economia criativa, que levaram à necessidade de aliar o

processo de criação ao desenvolvimento das cidades.

13



O tema das indústrias criativas já vem sendo discutido há muito tempo.

Furtado (1984), em Cultura e desenvolvimento em época de crise, já defendia a

criatividade e a cultura como ativos na economia. Celso Furtado foi uma figura

importante na política cultural no Brasil, ocupando o cargo de ministro da cultura

entre os anos de 1985 e 1990, ainda nos primeiros anos do ministério. Sob sua

liderança, foi criada a primeira legislação sobre incentivo fiscal no âmbito cultural,

bem como realizados os primeiros estudos sobre as indústrias culturais no Brasil.

Entretanto, o termo Economia Criativa foi definido apenas em 2002, pelo

pesquisador britânico John Howkins. Até então, todos os estudos referentes à

transformação de lugares e ao desenvolvimento econômico a partir da cultura, eram

baseados em relatórios de casos práticos em âmbito governamental, ocorridos em

países como Reino Unido e Austrália

Howkins (2002) diz que a Economia Criativa ocorre a partir das transações

de “produtos criativos”, e que este setor econômico está constituído pelas “indústrias

criativas”, sendo estas as áreas de arquitetura, artes, audiovisual, artesanato,

design, música, moda, publicidade e o desenvolvimento de softwares, jogos e

conteúdo digital.

Trazendo a discussão sobre economia criativa para a realidade brasileira,

em um contexto onde o termo já se consolidava, Reis (2009) vai além e destaca

seus impactos nos demais setores da economia, a exemplo da moda, que

impulsiona o setor têxtil, e da arquitetura, que dinamiza a construção civil.

Com o conceito de Economia Criativa definido, a discussão sobre seu uso

na transformação de espaços urbanos se intensificou. Em 2004, foi criada pela

UNESCO a Rede de Cidades Criativas, com o objetivo de “promover a cooperação

entre as cidades que identificam a criatividade como um fator estratégico para o

desenvolvimento urbano sustentável''.1 Atualmente, 10 cidades brasileiras fazem

parte da rede, sendo elas Curitiba, Santos, Belém, Salvador, João Pessoa,

Florianópolis, Fortaleza, Paraty, Belo Horizonte e Brasília.

Para Reis (2009), uma cidade criativa é capaz de transformar sua estrutura

socioeconômica baseada na criatividade de seus habitantes e em suas

singularidades culturais e vocações econômicas. Deste modo, é possível concluir

que em uma cidade criativa há interação do espaço urbano com a identidade cultural

1 Fonte: <https://bit.ly/3MbDuj7> Acesso em 30 ago. 2021
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e com os significados do território, que são atribuídos pelos habitantes. Esta

interação desencadeia a transformação urbana.

Segundo Palhares (2014), “a Cidade Criativa surge em um contexto de crise

urbana mundial, onde a globalização impactou as cidades gerando aspectos

negativos, incluindo uma tentativa de padronização a partir de modelos globais”.

Deste modo, o foco na criatividade e na cultura apresenta-se como uma alternativa

ao modelo tradicional, possibilitando a diferenciação das cidades a partir de suas

singularidades.

Ao aprofundar no estudo sobre a correlação entre identidade cultural, os

significados dos territórios e o turismo, Gartner (1994) divide a imagem de um lugar

entre imagem cognitiva e imagem afetiva. De acordo com estes conceitos, a imagem

cognitiva de um destino está relacionada com os atributos físicos e materiais,

enquanto a imagem afetiva é baseada nos valores individuais formados pela relação

com o lugar e os sentimentos que esta relação desperta.

Segundo Gastal (2005, p. 68), “a marca do simbólico está presente na

cultura humana desde os seus primórdios”. Ao discutir a relação entre imagens e

imaginários no contexto do turismo, é possível compreender como um lugar é visto

de forma atrativa a partir de sua divulgação, seja pela mídia ou pelas pessoas que o

frequentam.

Para Gastal (2005), antes de se deslocarem para um lugar as pessoas têm

contato com ele visualmente por meio de suas imagens, seja por meio de fotos,

filmes ou jornais. A partir da imagem são criados os imaginários, que refletem os

sentimentos que levam uma pessoa a ter de fato uma impressão, seja ela boa ou

ruim de um lugar.

Ainda segundo Gastal (2005, p.56), “cada vez mais, o que é consumido não

são produtos e serviços por si mesmos, mas a aura a eles agregada que se torna

significado ou signo emancipado do produto em si”. Considerando a atratividade de

um lugar como elemento chave no turismo, bem como o poder que as imagens têm

de criar o desejo em conhecer um destino, Gastal promove o questionamento se, de

fato, as imagens constroem o imaginário ou se as imagens são resultado de um

imaginário sobre o lugar.

Neste sentido, Ribeiro (2002) discorre sobre a atratividade turística nos

centros urbanos e atribui fatores como a falta de segurança, falta de atrativos
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turísticos e de espaços de lazer como motivos para o processo de estagnação e

descentralização que ocorre nas áreas centrais dos grandes centros urbanos

brasileiros. Para Wilheim (2008, p.100), “em metrópoles, a insegurança tem chegado

a níveis graves a ponto de existir tendências migratórias de abandono da cidade

grande devido ao medo de agressão física e roubo”.

Conforme ressalta Ribeiro (2002, p.150), “o Turismo tem no seu viés

econômico uma forte conjugação de preservação-visitação à atratividade edificada

ou qualquer manifestação que congregue a capacidade de interação, lazer e

curiosidade”.

A discussão sobre atratividade nos centros urbanos, e sobre os processos

de estagnação, descentralização e ociosidade que ocorrem nos mesmos, vai de

encontro ao conceito da Acupuntura Urbana proposto por Lerner, uma vez que

diversos exemplos apresentados pelo urbanista têm o objetivo de gerar intervenções

pontuais em espaços urbanos que necessitem de recuperação.

Vargas (2016) trata sobre o lugar do turismo nas teorias de desenvolvimento,

traçando uma linha do tempo desde a Tríade Marshaliana, que já propunha uma

dinamização das economias nacionais, até as Cidades Criativas. Segundo a autora,

o contexto pós-guerra, em meados de 1950, colocou em evidência a discussão

sobre o desenvolvimento regional, quando os países diretamente afetados pela

Segunda Guerra Mundial buscavam a recuperação econômica.

Como ponto de partida, são entendidos os termos território, como “lócus das

práticas e das representações sociais”, e planejamento territorial, como “ciência

capaz de dar conta da sua organização em prol do almejado desenvolvimento

regional”. (VARGAS, 2016, p.57).

De acordo com Vargas (2016, p.58), “por mais que as teorias atuais pareçam

inéditas, elas têm suas raízes em um passado recente”. As primeiras teorias, como a

de Alfred Marshall e a Teoria da Base Econômica, de M. Aurosseau, deram origem

ao conceito de multiplicador, muito utilizado na tentativa de mensurar os impactos de

atividades como o turismo na economia, uma vez que o turismo compra e consome

bens e serviços de outros diferentes setores.

Vargas (2016) atribui aos efeitos multiplicadores o motivo da aceitação da

atividade turística como elemento importante no desenvolvimento de cidades,
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regiões e países. Entretanto, impactos negativos do ponto de vista socioambiental

não são mensurados com a mesma atenção.

A crise econômica entre os anos 1970 e 1980 acirrou a competição

internacional e abriu espaço para políticas neoliberais, que por sua vez, resultaram

em novas teorias de desenvolvimento e gestão urbana, pautadas no planejamento

estratégico e no “place marketing”, que posteriormente evoluiu para “city marketing”

e conduziu um olhar para a cidade como produto a ser oferecido para investidores e

turistas. (VARGAS, 2016, p.68).

Para Warnaby e Davies,
O marketing de lugar é resultado da integração de 3 escolas de
pensamento: o marketing sem fins lucrativos, o marketing social e o
marketing da imagem. Ele é, frequentemente, responsabilidade do setor
público, isoladamente ou em conjunto com a iniciativa privada. Pode
envolver tentativas para influenciar outros aspectos do comportamento de
grupos, além de criar uma imagem ou venda do lugar para turistas e
investidores, procurando atingir objetivos políticos, sociais e econômicos.
(apud VARGAS, 2016, p. 68).

Segundo Ashworth e Voogd,
“city marketing” é o processo em que o desenvolvimento das atividades
urbanas deve estar o mais próximo possível das demandas do seu
público-alvo (cidadãos), de forma a maximizar o funcionamento
socioeconômico da área, de acordo com os objetivos previamente
estabelecidos. (apud VARGAS, 2016, p. 68).

Deste modo, a competitividade entre as localidades ficou ainda mais intensa,

com o turismo, o patrimônio e as indústrias culturais passando a estar mais

envolvidos nas estratégias de desenvolvimento econômico, com grandes projetos de

intervenções urbanas e requalificação de centros históricos. Com as frequentes

crises econômicas nas últimas décadas, a cultura tem aparecido, cada vez mais,

como elemento central entre as possibilidades de desenvolvimento.

Palhares (2014) afirma que a Cidade Criativa ajuda no objetivo das cidades

se tornarem locais de solidariedade, podendo reduzir problemas de justiça social e

ambiental. Entretanto, não se trata de um modelo que solucione os problemas da

cidade em sua plenitude, mas de um caminho para as localidades que buscam se

consolidar de forma mais interessante e positiva para seus moradores e visitantes.

Para que a cidade se consolide de fato como uma cidade criativa, é

necessário o investimento em inovação, mobilidade urbana, parcerias

público-privadas, ocupação de espaços públicos, publicidade, envolvimento da
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comunidade cultural, composição de arranjos entre diferentes agentes. (PALHARES,

2014, p. 7).

Severini (2016) define os atributos espaciais da hospitalidade urbana. De

acordo com o autor, a hospitalidade urbana vai além da oferta de instalações

públicas adequadas, mas também divide os papéis com diversos atores da cidade,

como os próprios moradores (anfitriões), responsáveis pelo cuidado com o espaço

público e pelo bem receber para com as pessoas. Deste modo, as cidades

hospitaleiras são entendidas como aquelas onde há um vínculo além do social,

abrangendo também o espaço urbano.

A grande concentração de pessoas nas grandes cidades requer espaços

que propiciem os encontros e trocas, a exemplo das praças, parques, calçadas e

ruas. O espaço público nas grandes cidades possui um papel ainda mais importante

para a hospitalidade urbana, uma vez que, ao contrário do que ocorre em cidades

pequenas, é mais difícil estabelecer relações sociais no âmbito da hospitalidade

doméstica, tornando o espaço público um elemento fundamental para que os

encontros aconteçam (SEVERINI, 2016).

Os atributos espaciais da hospitalidade urbana são a diversidade, que

identifica em um trecho urbano sua variedade de usos, atividades e espaços

capazes de gerar encontros; a permeabilidade, que leva em consideração, nos

sentidos físico e visual, a capacidade do lugar em se deixar permear; a legibilidade

permite a identificação dos elementos visuais do espaço, possibilitando assim

observar características da tipologia arquitetônica; por fim, o conforto, que identifica

espaços como confortáveis a partir de suas características físicas, ambientais,

arquitetônicos e sensoriais (SEVERINI, 2016).

Para Lerner (2013, p. 37), “muitos dos grandes problemas urbanos ocorrem

por falta de continuidade. O vazio de uma região sem atividade ou sem moradia

pode se somar ao vazio dos terrenos baldios”. Segundo o autor, à medida que um

terreno vai sendo tomado pelo vazio, é importante buscar novas alternativas para o

local.

Sobre a forma de contrabalancear o consumo do espaço provocado pelo

lazer-mercadoria:
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Considera-se necessária a criação de espaços, urbanos ou não, capazes de
acolher atividades lúdicas e não programadas, ricas em possibilidades
criativas, servindo de palco à iniciativa e invenção espontâneas e
aumentando em última análise a lucidez dos cidadãos, sua experimentação
e criatividade, a gratificação. (WILHEIM, 2008, p. 118).

Segundo Wilheim (2008, p. 105), “para se tornar um verdadeiro usuário da

cidade, para usufruir da liberdade que lhe é inerente, é necessária uma certa dose

de apropriação da mesma”. De modo complementar, Gastal e Moesch (2007)

estabelecem a relação entre cidadania e turismo pela prática do Turismo Cidadão,

onde moradores da própria cidade assumem a posição de fluxos, se apropriam e

desenvolvem uma relação diferenciada com o espaço urbano em momentos de

lazer, fortalecendo o senso de pertencimento.

Vargas (2016) define que a cidade é produto do turismo urbano, pois o

mesmo usufrui de tudo que a vida urbana pode oferecer. Lefebvre (2008, apud

VARGAS, 2016) vê a definição de “urbano” de maneira ampla, considerando não só

domínio edificado das cidades, mas incluindo também os hábitos e modos de vida

dos habitantes.

Lerner (2013) afirma que cada cidade possui seus locais que fazem parte da

memória de sua memória, e que estes lugares são importantes para a consolidação

da identidade e do senso de pertencimento à uma cidade. Não sendo possível

recuperar estes lugares resgatando as atividades antigas, é sempre importante

promover novos usos e atividades que tragam vida.

Para Vargas (2016, p. 154), “o turismo urbano ainda oferece uma vantagem

ao eliminar a questão da sazonalidade”, uma vez que a cidade oferece atividades e

atrativos com maior frequência. Ainda segundo a autora, no turismo urbano o

produto (cidade) se apresenta como “o estranho a ser experimentado”. Mesmo que o

lugar faça parte da rotina do indivíduo, o turismo possibilita novas descobertas com

olhares diferentes do usual.

A prática do Turismo Cidadão pode ser observada, sobretudo em ambientes

urbanos. Allis (2012, apud VARGAS, 2016) demonstra por meio de um estudo sobre

a cidade de São Paulo que seus principais atrativos turísticos são visitados,

principalmente, pelos próprios moradores da cidade e da região metropolitana.

Entretanto, para que o Turismo Cidadão ocorra, é necessário que a cidade

garanta o acesso de seus habitantes aos espaços de encontros e de significação
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identitária, provendo de infraestrutura e políticas públicas adequadas a fim de

garantir direitos básicos, como  mobilidade, segurança e lazer.

O processo de reocupação da cidade é carregado de subjetividade por

envolver a necessidade emocional dos indivíduos encontrarem o acolhimento e a

hospitalidade, o que define a forma como as pessoas interagem e interpreta um

território (Krippenorf, 2003 apud ALDRIGUE, 2019, p.10).

Para Candau (2018, apud ALDRIGUE, 2016) a memória coletiva dos grupos

sociais que transitam nas cidades é parte importante da construção territorial,

permitindo a releitura das identidades e dando origem a novos contextos baseados

nas vivências e experiências. Deste modo, a ressignificação pode ser entendida

como um processo natural nos centros urbanos à medida que novos grupos

encontram no lugar o acolhimento e atribuem novas memórias e significados.

Os conceitos de Turismo Urbano e de Turismo Cidadão seguem uma

direção diferente do conceito de Turismo entendido pela OMT – Organização

Mundial do Turismo. A OMT (2010) considera o turismo como um fenômeno social,

cultural e econômico, que pressupõe o deslocamento de pessoas para países ou

lugares que não estejam em seu ambiente habitual, além das despesas de turismo.2

Seguindo a definição de turismo estabelecida pela OMT, as pessoas que

praticam o turismo cidadão ou o turismo urbano não seriam consideradas como

turistas, mas como visitantes, uma vez que o deslocamento ocorre dentro da própria

cidade, com a atividade sendo praticada em lugares que podem fazer parte de suas

rotinas.

Sobre as despesas de turismo, segundo Vargas (2016), poucas instalações

e serviços são utilizados exclusivamente por turistas, a exemplo dos serviços de

transporte, lojas, restaurantes, catedrais, museus, centros de compras. Para Gastal

e Moesch (2007), o turismo tradicional, que coloca o turista no foco do planejamento,

deixando de lado a comunidade local, provoca a segregação espacial nas cidades.

Vargas (2016) afirma que o modernismo trouxe para o planejamento urbano

a ideia das cidades estarem voltadas à funcionalidade e à eficiência, seguindo o

conceito de “máquina de morar”, de Le Courbusier. Porém, pôde-se observar que à

medida que cidades modernistas foram crescendo, com as áreas mais padronizadas

sendo valorizadas, determinadas comunidades urbanas foram marginalizadas. Em

2 Fonte: <https://bit.ly/3jU2oaN> Acesso em 20 mar. 2022.
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contraponto, a pós-modernidade desafia esta lógica uniforme, propondo cidades

mais diversas.

Para que as pessoas exerçam sua cidadania, frequentando e se apropriando

dos espaços de encontros em suas cidades, é necessário que a comunidade local

esteja no centro do processo de planejamento urbano. Desta forma,

consequentemente, o turismo se beneficiará, usufruindo de uma estrutura que

atenda tanto à população local quanto aos visitantes.

2.2  TURISMO BASEADO NO PRINCÍPIO DE ABUNDÂNCIA

Assim como Furtado, há quase 40 anos, apresentava a cultura e a

criatividade como alternativas em meio à crise econômica, Espinoza (2009) defende

o turismo baseado no princípio de abundância, que propõe uma mudança na forma

de se pensar a realidade e nela intervir.

Segundo Espinoza (2009, p.30), “o turismo baseado no funcionamento do

mercado sem regulação terminou, já que contribuiu para aprofundar os

desequilíbrios sociais, a insegurança e os efeitos negativos sobre a qualidade do

meio ambiente”. O autor pontua ainda que os países e destinos que entenderem a

“nova normalidade” em que o turismo está entrando e as profundas transformações

necessárias, serão os que vão, de fato, obter as vantagens que o turismo pode

proporcionar para melhoria da qualidade de vida de suas sociedades. Já os destinos

que continuarem oferecendo produtos turísticos tradicionais, terão os benefícios

limitados a alguns grupos privados.

Para Espinoza (2009), o princípio da escassez tem sido base das políticas

públicas desde que o turismo surgiu na América Latina, com premissas como o

acesso privilegiado e restrito a determinados grupos empresariais na administração

pública e decisões políticas, segregação do espaço e orientação da oferta turística a

um público escasso. Em contrapartida, o conceito de abundância implica que a

sociedade dispõe de recursos ilimitados para seu desenvolvimento, sejam estes

naturais, culturais ou de capital humano, sendo necessária uma mudança de

consciência a fim de se trabalhar com novas possibilidades de oferta turística.

Ainda de acordo com Espinoza (2009), o turismo com base no princípio da

escassez oferece produtos turísticos convencionais, geralmente desenhados e
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operados por grandes agências de viagens e operadoras de turismo. Estes produtos

convencionais são, muitas vezes, replicados e valorizados em diferentes destinos

turísticos sem levar em consideração suas singularidades, reduzindo a diversidade

do que o destino apresenta aos seus visitantes e aumentando a escassez.

O princípio da abundância no turismo rompe a lógica tradicional do princípio

da escassez, propiciando o surgimento de novos produtos que, por sua vez, passam

a integrar novos atores e espaços tanto na oferta quanto na demanda turística.

Como resultado, além da diversificação da oferta turística nos destinos que adotam o

olhar da abundância, o turismo ocorre de uma forma muito mais próxima à realidade

local, pois qualquer ambiente se torna propício para a realização de experiências.

2.3 TURISMO CRIATIVO

O conceito de Turismo Criativo é recente. Os primeiros estudos sobre o

tema foram desenvolvidos por Crispim Raymond e Greg Richards no ano 2000. A

Creative Tourism Network (2021) entende o Turismo Criativo como a nova geração

do turismo, que permite aos “viajantes” a descoberta e a interação com a cultura

local do destino ao participar de uma experiência criativa com os moradores, o que

resulta em um processo de co-criação da experiência.

Assim como o conceito de Cidades Criativas, o Turismo Criativo também

tem como ponto de partida as singularidades e os ativos culturais que o destino

possui. Portanto, é possível concluir que este tipo de turismo é derivado do Turismo

Cultural, apesar de poder ser desenvolvido em diferentes ambientes.

De acordo com o Ministério do Turismo (2006, p.10), “Turismo Cultural

compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de

elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais”. A

definição do MTur sobre Turismo Cultural é abrangente e contempla experiências

participativas, contemplativas e de entretenimento. Também está relacionada à

motivação do turista de vivenciar o patrimônio histórico e cultural.

Já o conceito de Turismo Criativo surge a partir de uma mudança no perfil de

viajantes, que buscam conhecer e experienciar, de maneira autêntica e ativa, os

destinos visitados, aumentando a procura por vivências que realmente representem

a cultura local e não sejam simplesmente replicadas.
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Segundo Almeida (2021, p.27), “o Turismo Cultural estimula o lazer e

favorece o conhecimento utilizando os elementos culturais do local”. Entretanto, pelo

fato de estar mais voltado para as expressões materiais da cultura e menos para as

expressões culturais do dia a dia, o Turismo Cultural não é, necessariamente, um

modelo de turismo sustentável, podendo até mesmo transformar-se em Turismo

Cultural de massa, quando mal planejado.

Palhares (2014) afirma que é possibilitada a criação de novos produtos

turísticos para aquelas cidades e regiões que incentivam e rentabilizam a

criatividade enquanto elemento capaz de agregar valor aos produtos culturais, o que

garante a sustentabilidade dos recursos, pelo fato de não depender da localização

física desses, ao contrário do que ocorre no Turismo Cultural em sua concepção

tradicional.

Outro conceito que se confunde com o de Turismo Criativo é o de Turismo

de Experiência. Com base nos princípios da Economia da Experiência, que permite

a criação de produtos e serviços cada vez mais personalizados e exclusivos, onde o

cliente assume o papel de protagonista, o Turismo de Experiência utiliza de aspectos

emocionais e sensoriais para a diversificação dos produtos turísticos (TOUR DA

EXPERIÊNCIA, 2010).

Entretanto, o Turismo de Experiência, pelo fato de colocar o cliente no

centro, criando a personalização e a exclusividade dos produtos e serviços, não

garante que aconteça uma troca de experiências efetiva entre turista e anfitrião. Já o

Turismo Criativo, coloca o turista e o anfitrião no mesmo nível, possibilitando a

aprendizagem de ambas as partes a partir da troca de experiências.

Em 2011, o Turismo Criativo tem sua primeira definição, no âmbito da

América Latina, construída por Sérgio Molina. Em sua definição, Molina (2011)

apresenta o Turismo Criativo enquanto modelo de desenvolvimento local com base

na participação comunitária.

Segundo Molina (2011), Turismo Criativo trata-se de
Uma nova síntese política, social e econômica […] se orienta a criar bem
estar compartilhado, a desenvolver habilidades e valores únicos que
possam gerar lucro, a refundar o espaço e as relações que se manifestam a
partir de um protagonista: a comunidade e seus integrantes. Oferece
olhares criativos e experimentais para aproveitar a variedade da capacidade
humana e recursos naturais e culturais existentes em um determinado
âmbito geográfico. É um turismo integrador (MOLINA, 2011, p. 13 apud
HÜMMEL, 2016, p.34).
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Após diferentes estudos e conceitos sobre o Turismo Criativo, no âmbito

internacional, além do desenvolvimento de iniciativas brasileiras neste nicho,

Almeida (2021) apresenta sua definição de Turismo Criativo, aplicado à realidade do

Brasil.

Portanto, o Turismo Criativo é definido como
[...] o desenvolvimento de atividades que têm como objetivo oferecer uma
experiência de aprendizagem autêntica e participativa, motivada pelo desejo
do visitante de aprender algo peculiar sobre o local visitado e cuja vivência é
facilitada por um anfitrião que tem a expressão criativa apresentada inserida
no seu cotidiano. (ALMEIDA, 2021, p. 47).

Com base no conceito apresentado por Almeida, é possível perceber alguns

elementos fundamentais para que uma experiência seja considerada como Turismo

Criativo. A aprendizagem, como citada anteriormente, ocorre a partir da interação

onde o anfitrião transmite um conhecimento (expressão criativa) que está inserida no

seu cotidiano. A autenticidade leva em consideração que a prática ou conhecimento

possuem um vínculo profundo com o território onde a experiência é realizada.

O Turismo Criativo pode ser entendido sob quatro diferentes perspectivas,

sendo elas: de mercado, na qual o Turismo Criativo é entendido como um nicho de

mercado no turismo; de modelo de atividade, que compreende como um modelo de

turismo mais sustentável a partir da oferta de experiências para pequenos grupos de

forma pulverizada e independente; de desenvolvimento territorial, a partir da

premissa de valorização dos ativos culturais locais, que agrega em termos

econômicos, culturais e afetivos, estimulando o desenvolvimento regional; e de

cidades inteligentes, conectando os ativos do local e estimulando atividades criativas

(ALMEIDA, 2021).

3. METODOLOGIA

Estudos sobre como o Turismo Criativo tem se desenvolvido no Distrito

Federal, levaram o autor da presente pesquisa à criação e realização do projeto SCS

Tour, desde 2017, o que permitiu descoberta e o conhecimento sobre o Setor

Comercial Sul de Brasília, território da área central da cidade que vinha começando

a ser ocupado e ressignificado pelos eventos culturais. Por meio de experiências

turísticas em uma região tão estigmatizada pela sociedade, a iniciativa passou a
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apresentar o setor com uma perspectiva diferente, buscando resgatar a memória dos

elementos materiais e imateriais do território.

Desta forma, para a definição do problema que esta pesquisa utiliza como

ponto de partida, foi questionado se o Setor Comercial Sul de Brasília possui

potencial para ser um pólo de atividades culturais e turísticas na cidade, e de que

forma as movimentações culturais existentes no local contribuem na ressignificação

de sua imagem.

A pesquisa foi do tipo qualitativa, pois pretendeu analisar os processos de

significação do território do Setor Comercial Sul e seu simbolismo para a cidade de

Brasília. O nível de profundidade foi descritivo e explicativo, pois se discorreu sobre

as intervenções já realizadas, buscando entender seus impactos no território.

A forma de investigação foi de um estudo de caso, pois essa representação

da realidade do Setor Comercial Sul está composta por todos os elementos

particulares que permitem estudar uma totalidade. Segundo Trivinos (1987, p. 133),

o estudo de caso “é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se

analisa aprofundadamente”. A observação participante é considerada a técnica de

coleta mais importante dos estudos de caso observacionais, que tem como enfoque

uma parte de determinada organização (BOGDAN apud TRIVINOS, 1987, p, 135).

Entre as técnicas de coleta, foram utilizadas a observação participante para

descrição do objeto de estudo, com o apoio da pesquisa documental para descrição

de seu histórico. Sendo possível, desta forma, identificar o potencial do Setor

Comercial Sul enquanto lugar de referência em cultura para a cidade de Brasília e

averiguar o contexto histórico do local e contribuições do trabalho desenvolvido pelo

No Setor para o território.

A observação participante foi uma técnica de coleta escolhida em

decorrência do grau de envolvimento existente entre o pesquisador e o grupo

pesquisado. A observação participante procura obter um conhecimento mais

aprofundado do grupo pesquisado a partir da inserção do pesquisador, que assume

uma função neste ambiente. Esta técnica de coleta possibilita a observação das

ações no momento em que ocorrem (DENCKER, 1998).

O trabalho está organizado em oito capítulos, sendo os três primeiros

correspondentes à introdução, ao marco teórico e caminho metodológico da

pesquisa, feitos por meio das pesquisas bibliográfica e documental, utilizando
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consultas em livros, monografias e artigos acadêmicos para dar embasamento

teórico.

O quarto capítulo divide-se em três subcapítulos, apresentando um amplo

diagnóstico sobre o território estudado nesta pesquisa. A primeira parte do capítulo

tem como título “O Setor Comercial Sul na escala gregária de Brasília”, e cumpre a

função de contextualizar a importância deste setor para a cidade. Na segunda parte,

se investigará os porquês do abandono do território em horários não-comerciais e de

sua estigmatização pela decadência e insegurança. Na terceira parte do capítulo, se

buscará entender, a partir de um histórico traçado, como as atividades culturais

passaram a dar uma nova significação ao lugar, sobretudo em dias e horários

alternativos.

No quinto capítulo será abordado como a ideia de Turismo Criativo foi

difundida em Brasília, destacando pontos que serviram como referência para a

criação da iniciativa SCS Tour. O sexto capítulo apresenta o estudo de caso, em sua

primeira parte, de maneira ampla sobre a organização e as intervenções realizadas

pelo Grupo No Setor no território e, em seguida, com enfoque mais específico para o

projeto SCS Tour, que desenvolve ações mais direcionadas para o turismo.

Com o objetivo de identificar as expectativas dos visitantes e suas

percepções após a experiência proporcionada pelo SCS Tour e se a visita consegue,

de fato, ressignificar o olhar do visitante sobre o território, o sétimo capítulo utilizará

da consulta a documentos internos do projeto e a análise das avaliações contidas na

página do SCS Tour na plataforma TripAdvisor.

Por último, as considerações finais no oitavo capítulo, que irão sintetizar o

que foi abordado no trabalho buscando analisar se os objetivos foram alcançados.

4. CARACTERÍSTICAS URBANAS E CULTURAIS DO SETOR COMERCIAL SUL
DE BRASÍLIA

4.1 O SETOR COMERCIAL SUL NA ESCALA GREGÁRIA DE BRASÍLIA

A cidade de Brasília foi construída a partir das propostas do relatório de

Lúcio Costa para o Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil,

apresentado no ano de 1957.

26



Conforme define Costa (1987), “a concepção de Brasília se traduz em quatro

escalas distintas: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica”. Segundo o

arquiteto, o respeito e a manutenção das quatro escalas são fundamentais para a

preservação do conjunto urbanístico de Brasília.

A escala monumental identifica a cidade capital e configura-se no eixo que

leva o mesmo nome, onde estão concentradas as principais atividades

administrativas federais. A escala residencial está localizada nas proximidades do

Eixo Rodoviário, nas denominadas superquadras.

Localizada na área central, onde eixos Monumental e Rodoviário se cruzam,

está a escala gregária, que contempla, além da Rodoviária do Plano Piloto, os

setores de convergência da população (de diversões, bancário, comercial, hoteleiro,

médico-hospitalar e de rádio e tv), sendo esta a escala que reúne a maior parte dos

empregos e serviços da cidade.

Por fim, a escala bucólica, representada nas áreas livres com vegetação, o

que garante a visibilidade ao conjunto de escalas e limita a extensão da cidade.

O Setor Comercial Sul (SCS) é, portanto, uma região que integra a Escala

Gregária de Brasília. Projetado inicialmente para ser um setor de escritórios de

empresas e profissionais liberais, além dos amplos setores do varejo comercial, o

SCS teve sua dinâmica de ocupação adaptada por seus frequentadores ao longo de

sua existência.

Para a criação dos Setores Comerciais e de Diversões da Escala Gregária,

Lucio Costa teve como referência as áreas urbanas de intenso convívio coletivo das

grandes cidades européias, como a Champs Élyseés e a La Rambla (FREITAS,

2019).

Com uma localização privilegiada, na área central de Brasília, o Setor

Comercial Sul foi uma das poucas áreas da cidade onde se previam gabaritos mais

altos para as construções. Com 106 edifícios distribuídos em 9 quadras, o território

se inicia nas proximidades do Eixo Rodoviário Sul, o Eixão, e termina nas

proximidades da via W4 Sul, conforme ilustrado no mapa abaixo.
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Mapa 1 - Regiões da Escala Gregária de Brasília.

Fonte: No Setor [Arquivo]

Nas imediações do Setor Comercial Sul, encontram-se os setores de

Diversões (SDS), Hoteleiro (SHS), Bancário (SBS), Médico-Hospitalar (SMHS) e de

Rádio e Televisão (SRTVS), além dos Eixos Rodoviário e Monumental, onde estão

os principais atrativos turísticos de Brasília.

A estação Galeria, do metrô, os pontos de ônibus do Eixo Rodoviário e das

vias S3 e W3, e a proximidade com a Rodoviária do Plano Piloto, garantem relativa

facilidade para que pessoas de diferentes localidades do Distrito Federal cheguem a

este território da área central, sobretudo em dias e horários comerciais.

As características estéticas e de divisão das quadras diferenciam o Setor

Comercial Sul dos demais setores que compõem a escala gregária. O setor é

dividido em “parte A” (parte baixa), entre o Eixo Rodoviário e a W3 Sul, e “parte B”

(parte alta), entre a W3 Sul e a W4 Sul. As pistas de ligação entre as vias S2 e S3,

que cortam o setor, dividem cada uma das 9 quadras. Neste trabalho, daremos

ênfase à parte baixa, uma vez que cada uma das três quadras da parte alta é

ocupada por uma grande edificação diferente, sendo elas, o Pátio Brasil Shopping, o

Venâncio Shopping e o edifício Parque da Cidade Corporate.
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Mapa 2 - Mapa da parte baixa do Setor Comercial Sul.

Fonte: Panorama SCS, 20193.

Considerada o “marco zero” do setor, a Galeria dos Estados está localizada

na passagem subterrânea que liga o SCS ao SBS. A Galeria dos Estados é tida

como o principal ponto de chegada ao Setor Comercial Sul, em função da estação

do metrô.

Na quadra 1, a mais próxima ao Eixo Rodoviário, estão os prédios de

gabarito mais alto. São 14 edifícios de 15 andares distribuídos pela quadra. As

quadras 2, 4 e 6 contam com conjuntos de prédios geminados de 6 andares,

interligados uns aos outros por toda a área da quadra e formando um grande

retângulo. A quadra 3 segue uma configuração semelhante a das quadras pares,

porém com a altura dos prédios limitada a 2 andares. As quadras 2 e 5 contam ainda

com edifícios, em suas extremidades, de altura semelhante aos da quadra 1

(BULNES, 2013).

A quadra 5 segue uma configuração diferente das demais. Com conjuntos

de prédios de loja e sobreloja, separados e distribuídos na área da quadra. Por ser

uma quadra com prédios mais baixos e distanciados entre si, as praças e espaços

de convivência tem maior largura e mais arborização.

O Corredor Central é um trajeto para pedestres que corta a parte baixa do

Setor Comercial Sul por toda a sua extensão, da Quadra 1 até a W3 Sul,

possibilitando a concentração do fluxo transeunte em um trajeto em linha reta que

3 Disponível em: <https://bit.ly/3Epob3N> Acesso em 16 abr. 2022.
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perpassa as seis quadras. As quadras 2 a 6 contam ainda com ruas que dão acesso

exclusivamente às entradas de garagem e abastecimento dos prédios, localizadas

no nível subsolo dos prédios. Estas ruas são conhecidas como becos e podem ser

acessadas pela via S2.

Chama a atenção a quantidade de praças e espaços de convivência que o

Setor Comercial Sul dispõe. Muitos destes passaram a ser frequentemente utilizados

para eventos nos últimos anos. Ao total são quatro praças, sendo elas a Praça

Marielle Franco (Quadra 1), a Praça do Povo (Quadra 3) e as Praças Central e dos

Artistas (Quadra 5).

Durante os dias úteis e horários comerciais, as atividades que mais

movimentam o Setor Comercial Sul estão relacionadas à oferta de serviços e ao

comércio. A diversidade de lojas é grande, incluindo serviços de empresas públicas

e privadas, como Agência do Trabalhador, Correios, bancos, empresas financeiras

de consignação de crédito, escritórios de profissionais liberais, como advogados,

contadores e arquitetos, clínicas de odontologia, estética e demais especialidades na

área da saúde, pólos de ensino à distância, auto escolas e sedes de partidos

políticos, sindicatos e associações (CANÇADO, 2019, p. 180).

Outro elemento marcante da atividade comercial no Setor Comercial Sul é a

grande quantidade de vendedores ambulantes, que se concentram no “Corredor

Central”, ao longo do trajeto entre as quadras 2 e 6. Os produtos comercializados

por estes ambulantes são extremamente variados, sendo possível encontrar itens

como roupas, acessórios, eletrônicos, livros, frutas e verduras, entre outros.

O Setor Comercial Sul está entre os lugares de maior fluxo de pessoas em

Brasília. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH

(2017), o local possui uma circulação diária de 150 mil pessoas. 4 Pela dinâmica

territorial organizada e propícia ao encontro entre os transeuntes, o SCS é

considerado um dos raros setores urbanamente democráticos de Brasília (FREITAS,

2019).

4.2 UM BREVE HISTÓRICO DO TERRITÓRIO

Ao longo dos anos, o Setor Comercial Sul, apesar de sua localização

privilegiada, atravessa um processo de decadência, resultado de diversos fatores
4 Fonte: <https://bit.ly/3KUFzzI> Acesso em 13 abr. 2022.
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que desestimulam a apropriação e o uso do espaço por parte dos cidadãos

brasilienses.

A escala gregária teve a intenção de criar um espaço urbano mais

densamente utilizado e propício ao encontro (COSTA, 1987, p. 5). Entretanto, o local

não foi adotado pelos moradores de Brasília com a intensidade prevista por Lúcio

Costa, uma vez que a cidade foi inaugurada sem que o Plano Piloto estivesse

totalmente pronto, além do fato que muitos edifícios da área central demoraram

cerca de 10 a 12 anos após a inauguração para serem entregues (BULNES, 2013).
Figura 1 - Edifícios das quadras 1 e 2 Setor Comercial Sul em construção.

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal, 1960.

Outro fator que resultou no abandono do local foi a criação de novas

centralidades, a exemplo da W3 Sul, que exerceu o papel inicialmente designado

para o SCS, mas que também teve sua decadência após o surgimento de shoppings

e de grandes centros comerciais (BULNES 2013).

No documento Brasília Revisitada, Lúcio Costa apresenta suas

considerações acerca de questões essenciais, em seu ponto de vista, para a

preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Sobre os setores da área central,

Costa (1987) apresenta a necessidade de “reexaminar os projetos dos setores

centrais, sobretudo os ainda pouco edificados, no sentido de propiciar a efetiva

existência da escala gregária”. O urbanista ressalta ainda que a proposta do plano

era apenas a predominância de determinados usos, mas que não se insistisse na

excessiva setorização de usos no centro urbano.

Comerciantes e funcionários que trabalham há mais tempo na região

relatam que o Setor Comercial Sul viveu seu auge entre o final da década de 1980 e
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início da década de 1990. Na primeira década dos anos 2000, a abertura de centros

comerciais mais modernos e a desvalorização da área central fez com que muitas

empresas mudassem de endereço, saindo do SCS rumo aos novos locais.

No imaginário urbano o setor comumente aparece associado a um ambiente

inóspito, decadente, desconfortável e inseguro (CANÇADO, 2019, p. 183). Diversas

razões são atribuídas para a má fama de lugar decadente e inseguro que o Setor

Comercial Sul carrega, a exemplo da má conservação dos edifícios, calçadas e

áreas de convivência, condições ruins de acessibilidade para pessoas com

dificuldade de locomoção e a quantidade limitada de vagas de estacionamento.

Por muitos anos o Setor Comercial Sul sofreu com o descaso de políticas

públicas nas áreas de urbanismo e conservação de seus espaços, segurança e

incentivos para manter a ocupação dos edifícios. Os noticiários locais,

principalmente no período de 2010 a 2013, reforçaram o estigma de região

abandonada e marginalizada com notícias rotineiras sobre furtos, tráfico de drogas e

grande número de pessoas em vulnerabilidade social vivendo em situação de rua no

setor (ALDRIGUE, 2019).

Apesar do SCS ser um dos territórios com maior fluxo de pessoas no Distrito

Federal, especialmente em horários comerciais e devido à concentração de

empregos e serviços, esta realidade muda drasticamente ao anoitecer e aos fins de

semana, transformando-se em um lugar deserto. Por consequência, este contexto

atrai para o território atividades ilícitas ou consideradas “imorais” pela sociedade,

como o tráfico e consumo de drogas e a prostituição (BULNES, 2013).

A desvalorização da área central resulta em um acúmulo de prejuízos

materiais e imateriais. À medida que não há melhorias na infraestrutura e a

população reforça o estigma da insegurança e da decadência, mais pessoas

resistem em frequentar o Setor Comercial Sul e se estabelecerem no local, acarreta

na desvalorização e baixa ocupação imobiliária e da subutilização de um espaço

público concebido para a convergência das pessoas da cidade.

Reformas pontuais para melhorias no espaço físico do Setor Comercial Sul

estão previstas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal -

PDOT desde o ano de 20095. Porém, grande parte destas intervenções só passaram

a acontecer entre os anos de 2014 e 2015, com obras vinculadas à melhoria da

5 Fonte: <https://bit.ly/3vLOGfVI> Acesso em 13 abr. 2022.
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infraestrutura urbana para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, e anos após, à

medida que a movimentação cultural voltou a evidenciar o local nos noticiários de

forma positiva.

Se por um lado as condições físicas e problemas sociais do setor reforçam

seu estigma no cenário urbano, por outro lado esse mesmo estigma corrobora a sua

deterioração (CANÇADO, 2019, p.184).

É notório que o Setor Comercial Sul possui características que atribuem para

si o potencial de ser um centro de grande movimento e ser um espaço propício ao

encontro e convívio social. Contudo, a falta de atenção do governo local com este

espaço ao longo dos anos fez com que problemas comuns dos centros urbanos de

grandes cidades se tornassem cada vez mais evidentes e moldassem uma imagem

negativa do lugar.

A excessiva cultura da setorização da cidade também influenciou no modo

de pensar das pessoas de que o Setor Comercial Sul seria um lugar a ser

frequentado apenas para trabalho e que em horários não-convencionais não

pudesse haver nada de atrativo no local.

4.3 CULTURA E TURISMO NO SETOR COMERCIAL SUL COMO AGENTES DE

TRANSFORMAÇÃO NO TERRITÓRIO

Seja por meio dos eventos e intervenções nas ruas e praças, ou por meio

dos espaços culturais, como museus, galerias de arte e casas noturnas, é possível

perceber a forte presença da cultura no território do Setor Comercial Sul. Em uma

breve caminhada pelo território em seus dias mais movimentados, é possível

encontrar artistas se apresentando em meio aos vendedores ambulantes, na

tentativa de atrair a atenção dos transeuntes e ganhar algum dinheiro.

Antes mesmo das grandes festas e eventos noturnos levarem a

movimentação cultural para o local, alguns equipamentos culturais já estavam

instalados na região. Dois espaços importantes de serem citados são o Museu

Nacional dos Correios e o SESC.

O Museu Nacional dos Correios, ou Museu Correios, é um dos

equipamentos culturais mais antigos do Setor Comercial Sul de Brasília. Inaugurado

em 1980 como Museu Postal e Telegráfico – MPT, este espaço preserva itens em
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seu acervo que fazem parte da memória da comunicação postal e telegráfica no

Brasil desde o século XVIII. Em 2012 o museu foi reestruturado e aberto ao público

como Museu Nacional dos Correios.

Atualmente, o Museu Correios conta com duas galerias, que recebem

exposições temporárias de diferentes linguagens artísticas, um auditório, que recebe

programações como apresentações de música, teatro, dança e atividades formativas

na área cultural, e ainda, a exposição permanente “Os sinais e as coisas”, que conta

a história das telecomunicações no Brasil dos tempos do império até os dias de hoje.
Figura 2 - Museu Nacional dos Correios

Fonte: Correios, 20226.

Outro importante equipamento cultural que está instalado no Setor

Comercial Sul é o SESC Presidente Dutra, unidade do Serviço Social do Comércio –

SESC, criado com o intuito de atender aos comerciários dos setores de bens,

serviços e turismo que trabalham na região. O SESC conta com uma unidade no

Setor Comercial Sul desde o ano de 1995, inicialmente instalada no Edifício Jessé

Freire, na quadra 6. Anos mais tarde, em 2009, a unidade foi transferida para o

Edifício Presidente Dutra, que possibilitou a ampliação dos serviços oferecidos.

O SESC do Setor Comercial Sul oferece serviços em diferentes áreas de

atuação da instituição, como esporte, lazer, saúde, educação, alimentação e cultura.

Na área cultural, a unidade conta com um teatro para aproximadamente 180

espectadores, que recebe apresentações cênicas, musicais, de dança e atividades

formativas, foyer e galeria para exposições de artes visuais, sala de dança, e uma

6 Disponível em: <https://bit.ly/39ayxZD> Acesso em 16 abr. 2022.
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biblioteca aberta ao público geral, com cabines de estudo individuais e acesso à

internet.
Figura 3 - SESC Presidente Dutra.

Fonte: o autor, 2021.

No ano de 1988 algumas casas noturnas começaram a funcionar no Setor

Comercial Sul, a maioria voltada ao entretenimento adulto, como é o caso da boate

“Star Night”, que permanece em funcionamento até os dias de hoje, mas que se

adaptou com o passar dos anos ao receber eventos da cena alternativa da música

eletrônica.

Nos primeiros anos de existência da cidade, até o ano de 1987, funcionou

na quadra 5 do setor o badalado e refinado restaurante “Cachopa”. Especializado na

culinária portuguesa, o restaurante era famoso por servir o melhor bacalhau da

cidade e pelas apresentações de fado.

Há também registros de usos das praças do Setor Comercial Sul para

realização de apresentações cênicas no começo da década de 1990, quando o

grupo conhecido como “A Culpa é da Mãe” se apresentava em horário de almoço na

Praça dos Artistas, localizada na quadra 5. Posteriormente, os integrantes do grupo

“A Culpa é da Mãe” fundaram o grupo teatral que hoje é conhecido como “Os

Melhores do Mundo”, de origem brasiliense e que conquistou grande projeção a

nível nacional.
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Figura 4 - Grupo de teatro A Culpa é da Mãe, Praça dos Artistas.

Fonte: Welder Rodrigues [Acervo Pessoal]

É possível perceber que até a década de 1990, as principais atividades

culturais que ocorriam no Setor Comercial Sul se concentravam nos horários

comerciais, quando havia maior movimentação de pessoas. Porém, ao final da

década de 1990 e início dos anos 2000, o local passou a ser utilizado com maior

frequência pelos eventos noturnos, que começaram a reunir números cada vez mais

expressivos de público.

A festa Makossa é o evento que ocupa o Setor Comercial Sul há mais

tempo, até os dias de hoje. Criada no ano de 2002, a festa é realizada na Galeria

dos Estados, tendo como proposta a valorização da cultura urbana local, com

atrações que contemplam os quatro elementos do Hip Hop, como cantores de Rap

(MCs), DJs, grafiteiros e apresentações de grupos de Break Dance.

Em virtude do legado de valorização do Hip Hop na área central de Brasília

e da contribuição cultural para a cidade, a Makossa recebeu em 2022 uma placa

comemorativa em homenagem aos seus 20 anos de existência, instalada na Galeria

dos Estados pela Administração Regional do Plano Piloto.
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Figura 5 - Festa Makossa, Galeria dos Estados.

Fonte: GPS Lifetime, 20227.

O Confronto Soundsystem é uma das mais tradicionais festas que ocupam

as ruas do Setor Comercial Sul até os dias de hoje. Criada em 2004, as primeiras

edições da festa eram realizadas na Praça do Povo, na quadra 3. O Confronto, que

tem como estilo musical predominante a música eletrônica, surgiu a partir do

incômodo do produtor Afonso Serpa com o pequeno número de eventos que eram

realizados nas ruas da cidade.
Figura 6 – Festa Confronto Soundsystem na Praça do Povo

Fonte: Página do Confronto Soundsystem no Facebook, 20148.

Os anos de 2015 e 2016 fizeram com que a vida cultural noturna no Setor

Comercial Sul crescesse de forma rápida e intensa. Isto porque com a criação do

8 Disponível em: <https://bit.ly/3LtxdiY> Acesso em: 16 abr. 2022
7 Disponível em: <https://bit.ly/3rXA1gq> Acesso em 16 abr. 2022.
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programa “Centro Legal”, do Governo do Distrito Federal, foram feitas uma série de

ações integradas entre as secretarias do GDF, que ajudaram a tornar o ambiente

mais atrativo e seguro. Entre estas ações, estão a melhoria da iluminação pública e

o combate ao tráfico de drogas na região. Outro fator que fez com que muitos

produtores culturais enxergassem o Setor Comercial Sul como uma boa alternativa

foi a forma como a Lei do Silêncio incidia sobre eventos, bares e restaurantes

próximos às áreas residenciais.

Em 2016, enquanto ação do programa “Centro Legal”, criado pelo GDF, o

projeto “Quinta Cultural” passou a ocupar o estacionamento ao lado do Museu

Correios, na quadra 4. Com uma programação que levava apresentações musicais

de artistas da cidade e gastronomia para o Setor Comercial Sul, o projeto era

coordenado pela Secretaria Adjunta do Trabalho em parceria com a Revista Traços.

Entre 2016 e 2017, a Quinta Cultural realizou mais de 30 edições, reunindo cerca de

600 pessoas em cada evento.

Criado pelo arquiteto e músico Pedro Cariello, o projeto “Do Trabalho para o

Samba” utilizou o espaço da Praça dos Artistas entre os anos de 2016 e 2018. Em

2019, com a saída de Pedro do projeto, a roda de samba muda de nome para “Que

trabalho é esse?”. Durante os três anos de atividade, as rodas de samba na Praça

dos Artistas ocorriam com periodicidade semanal e acesso gratuito, começando ao

anoitecer, logo ao fim do expediente comercial, e reunindo centenas de pessoas dos

mais variados perfis e classes sociais, promovendo o convívio e a ocupação do

espaço urbano de forma democrática.
Figura 7 - Projeto Do Trabalho para o Samba, Cantor Paulo Miklos.

Fonte: Eduardo Albergaria [Acervo Pessoal], 2017.
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Em dezembro de 2016 foi inaugurado o Espaço Cultural Canteiro Central,

com a proposta de transformar o Setor Comercial Sul em uma referência na vida

cultural noturna da cidade. O local funcionou entre 2016 e 2020, fechando as portas

em razão das dificuldades impostas pela pandemia ao setor cultural.

Dispondo de duas pistas de dança e com capacidade para 1.500 pessoas, o

Canteiro Central, como era popularmente conhecido, recebeu diversos tipos de

eventos, como festas, shows, exposições, performances, palestras e oficinas. Ao

longo de seus três anos de funcionamento, foram mais de 150 eventos realizados.

Para além dos eventos realizados em seu espaço físico, o Canteiro Central

realizou atividades culturais de maior proporção, tendo a necessidade de ocupar a

rua que divide as quadras 3 e 4 do SCS. Os eventos que utilizavam a rua reuniam

uma quantidade média de público de 5 mil pessoas por evento. Entre os eventos

que ficaram marcados pelos grandes números de público, estão as festas Pequila,

Canteiro do Samba e o Samba Urgente.

No ano de 2018 o grupo Samba Urgente passou a ocupar as ruas do Setor

Comercial Sul com suas rodas de samba. Formado por um grupo de amigos que se

conheceram na Escola de Choro Raphael Rabello, do Clube do Choro de Brasília, o

Samba Urgente realizou entre 2018 e 2020 muitos eventos de periodicidade mensal

e acesso gratuito no Setor Comercial Sul.

Inicialmente, o grupo utilizava sempre o Espaço Cultural Canteiro Central,

precisando usar o espaço da rua em frente ao estabelecimento, devido às

proporções que o evento tomou. Ainda no primeiro ano de eventos no setor, o

projeto cresceu de forma exponencial a cada edição, com públicos entre 5 a 7 mil

pessoas, com a participação de grandes intérpretes e compositores do samba.
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Figura 8 - Evento Samba Urgente, Canteiro Central.

Fonte: Renato Cortez, 20199.

Até o ano de 2015, os poucos eventos que aconteciam no Setor Comercial

Sul não tinham uma frequência que garantisse a ocupação deste espaço ao longo

de todo o ano, como tem acontecido nos últimos anos. Desde então, um movimento

organizado, com o intuito de sensibilizar os produtores culturais da cidade de que

era possível obterem licença e levarem seus eventos para o Setor Comercial Sul, foi

iniciado pelo produtor Caio Dutra, que deu início a este processo realizando eventos

de Rock em garagens dos edifícios do setor.

Na tentativa de realizar uma edição da festa “Amigocana”, em 2016 a

administração do condomínio não autorizou Caio a utilizar a garagem. O evento, por

improviso, teve de ser movido para a parte externa. Começava ali um primeiro

resquício de ocupação de um beco do Setor Comercial Sul para um evento, gerando

comentários positivos do público.

Com o sucesso do evento, Caio viu o potencial que os becos do setor

tinham e realizou novos eventos, desta vez licenciados. Posteriormente, deu início

de fato a uma movimentação cultural focada no setor e em levar eventos culturais

para seus espaços ociosos, convidando Raphael Sebba e Phillipe Daher para

fundarem o Coletivo Labirinto.

O Coletivo Labirinto atuou na movimentação cultural do Setor Comercial Sul

entre os anos de 2016 e início de 2018. Durante o período em atividade, o coletivo

levou eventos de grande porte para o Setor Comercial Sul, como as festas Criolina e

Pequila, atuando na obtenção de alvará e diálogo com a comunidade local, incluindo

9 Disponível em: <https://bit.ly/3KQUuuT> Acesso em 16 abr. 2022.
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síndicos, responsáveis pelo comércio e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entre os principais projetos criados pelo coletivo está o Imagina no Carnaval, que

começou a atrair a atenção dos grandes blocos de rua para realizarem eventos no

período de pré-Carnaval.

O Coletivo Labirinto teve suas atividades encerradas no início de 2018, mas

deixou uma importante contribuição para consolidação de um movimento de

ocupação cultural no território do Setor Comercial Sul. Posteriormente, Caio, um dos

fundadores, deu continuidade a esta movimentação com a criação do No Setor.

Além dos eventos, festas, apresentações em praças e demais equipamentos

culturais, há outro tipo de manifestação artística fortemente presente no Setor

Comercial Sul: a arte urbana. As edições do Encontro de Grafite do DF, realizadas

em 2019 e 2021, auxiliaram para que o setor se consolidasse entre os territórios com

maior concentração de painéis em grafite no Distrito Federal.

Em 2019, o Encontro de Grafite levou mais de 60 grafiteiras e grafiteiros,

oriundos de diferentes regiões administrativas do DF, para colorir e ressignificar o

Beco do Rato, localizado na quadra 5 do Setor Comercial Sul.10 Já em 2021, foram

100 artistas selecionados para levar o grafite às paredes da Galeria dos Estados.11

Há também outros painéis espalhados pelo território do setor, feitos em diferentes

anos, de forma espontânea ou encomendados por marcas, mas sem relação com as

edições do Encontro de Grafite.
Figura 9 – Grafite. Beco do Rato.

Fonte: GPS Lifetime, 202012.

12 Disponível em: <https://bit.ly/3MbGSuj> Acesso em: 16 abr. 2022
11 Fonte: <https://bit.ly/3uQUsO7> Acesso em: 15 abr. 2022
10 Fonte: <https://bit.ly/3jLJv9Y> Acesso em: 15 abr. 2022.
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Cabe destacar a arquitetura e as artes plásticas que se fazem presentes nos

prédios do Setor Comercial Sul. No setor há painéis em azulejos e em relevo de

concreto e chapas metálicas, de autoria de Athos Bulcão, e ainda, edifícios

projetados por renomados arquitetos, como Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima,

o Lelé.
Figura 10 - Painel de Athos Bulcão, Edifício Denasa.

Fonte: o autor, 2019.

Apesar de ter sido projetado com foco no uso comercial, observa-se que, com

o passar dos anos, a cultura tem se apropriado cada vez mais do território do Setor

Comercial Sul, levando fluxo de pessoas em dias e horários que por muitos anos se

evitava transitar pelo local. O setor tem se mostrado capaz de receber grandes

eventos com números expressivos de público, reduzindo a ociosidade de seus

espaços.

Relacionando os conceitos apresentados na base teórica com as atividades

culturais que vêm ocorrendo no setor, é possível afirmar que a cultura exerce um

importante papel na construção da memória coletiva e da identidade do território por

meio dos equipamentos culturais e manifestações artísticas no espaço público. Os

eventos, enquanto atividades que acontecem em horários alternativos, ajudam a

tornar o Setor Comercial Sul em um lugar mais atrativo para o turismo cidadão,

transformando os "vazios urbanos" em lugares de encontro.

5. O TURISMO CRIATIVO EM BRASÍLIA
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Antes de relatar como o Turismo Criativo chegou e se desenvolveu em

Brasília, é importante contextualizar como tem sido trabalhado em âmbito nacional.

A primeira cidade brasileira a inserir o Turismo Criativo enquanto estratégia

de desenvolvimento em suas políticas públicas de turismo foi Porto Alegre/RS. Em

2013, a capital gaúcha criou o programa de Turismo Criativo com o objetivo de

aumentar sua competitividade. Entre as ações realizadas para fomentar o Turismo

Criativo, destaca-se a criação de uma plataforma na qual o visitante tinha acesso a

diversas experiências turísticas para conhecer o modo de vida porto-alegrense

(ALMEIDA, 2021).

Brasília veio em seguida, com o lançamento de seu Plano de Turismo

Criativo em 2016. A cidade foi a primeira do Brasil a desenvolver um plano de

desenvolvimento turístico completamente direcionado ao Turismo Criativo. Antes de

desenvolver o plano, Brasília já havia tentado candidatura à Rede de Cidades

Criativas da Unesco no ano de 2015 com projeto na área da música, que não foi

aceito.

A terceira cidade brasileira a incluir o Turismo Criativo em suas políticas

públicas, também com a estruturação de um plano, foi Recife/PE. A capital

pernambucana seguiu um caminho semelhante ao de Brasília na realização de

oficinas ideativas para construção do plano, mas com diferenças no engajamento e

na mobilização da sociedade civil, não só no processo de elaboração, como também

no acompanhamento e governança, com a criação do Fórum de Turismo Criativo da

Rede Nacional de Experiências e Turismo Criativo - RECRIA.

Apesar de não contarem com um plano de Turismo Criativo, outras cidades

brasileiras que se destacam por trabalharem bem este segmento são João

Pessoa/PB e Belo Horizonte/MG, estimulando empreendedores locais a adaptarem

seus produtos e serviços e criando rotas nas áreas de artesanato e gastronomia

(ALMEIDA, 2021, p. 67)

Resultado de uma parceria entre a Secretaria Adjunta de Turismo e o

SEBRAE, o Plano de Turismo Criativo de Brasília tem como objetivo a promoção de

Brasília como destino de excelência, baseado na qualidade de vida e nos elementos

de arquitetura, mobilidade e criatividade.

Considerando que o Turismo Criativo baseia-se no “princípio da abundância”

(ESPINOZA, 2009), desenvolver uma política pública neste segmento a nível local,
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foi importante não só para a diversificação da oferta turística de Brasília, mas para

ampliar as possibilidades de se incrementar os produtos e serviços turísticos com

atividades da economia criativa que já estavam acontecendo de forma dispersa na

cidade, e para reposicionar a imagem da cidade perante aos visitantes,

apresentando diferentes formas de conhecer a cidade além do turismo cívico e de

eventos institucionais.

Com um total 9 etapas, desde a formulação metodológica até o lançamento

ao público, processo de elaboração do Plano de Turismo Criativo de Brasília teve

como base uma série de oficinas e encontros realizados junto à cadeia produtiva do

turismo, com o objetivo de coletar percepções entre as diferentes políticas públicas e

estimular os diversos potenciais da cidade (ALMEIDA, 2021, p. 65).

Com a estruturação do Plano de Turismo Criativo, observou-se a

oportunidade e o diferencial que a cidade poderia ter ao lançar uma nova

candidatura à Rede de Cidades Criativas, desta vez no âmbito do design. O

resultado foi positivo e, em 2017, Brasília passou a fazer parte da rede.

O Plano de Turismo Criativo de Brasília foi estruturado em torno de três

eixos temáticos, sendo eles de gestão; promoção, marketing e comunicação;

infraestrutura turística e produtos e serviços turísticos. Cada eixo temático possui

seu objetivo estratégico e ações previstas para alcançar os objetivos estabelecidos.

O eixo “Gestão” tem como objetivo estratégico utilizar o turismo como

elemento integrador das políticas públicas para o desenvolvimento da cidade. Entre

as ações propostas para este eixo, estão o estímulo ao trabalho colaborativo do

trade, a integração de ações do Plano de Turismo Criativo com o Consórcio Brasil

Central13, e a fixação de um acordo de cooperação entre as Secretarias de Turismo

e de Cultura.

“Promoção, Marketing e Comunicação” é o segundo eixo do plano. Este eixo

possui como objetivo estratégico a promoção local e nacional da Marca Brasília,

procurando reafirmar a identidade da cidade e o sentimento de pertencimento. Entre

as ações propostas no eixo, estão estratégias comerciais e oportunidades de

negócio que permitam vender mais e melhor o destino Brasília, a captação de

eventos que auxiliem no posicionamento de Brasília como destino criativo,

13 O Consórcio Brasil Central é composto pelos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e pelo Distrito Federal. Possui o objetivo de “promover o
desenvolvimento econômico e social da região, de forma integrada e por meio da cooperação entre
as Unidades Federativas para assim tornar a região mais competitiva”.
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estratégias de mercado vinculadas ao artesanato e à produção associada, a

candidatura da cidade para composição da Rede Cidades Criativas da UNESCO e a

implementação do projeto Brasília Cinematográfica, visando captar produções do

cinema para a cidade.

O terceiro eixo do plano trata-se da “Infraestrutura Turística”, que propõe

como objetivo estratégico a infraestrutura urbana qualificada em todas as cidades de

Brasília, propiciando novos usos e funções que atendam os segmentos de turismo

relacionados ao turismo criativo (BRASIL, 2016, p. 54). Entre as ações propostas

estão a instituição de um Centro de Referência do Artesanato e da Arte Popular

Brasileira, a criação de um Hub de empreendedores criativos e a implantação do

projeto “Brasília, 30 anos do Patrimônio Mundial”.

O último eixo apresentado no plano é de “Produtos e Serviços Turísticos”,

com o objetivo estratégico de reposicionar o destino Brasília como referência no

turismo pela qualidade dos produtos e serviços prestados. As ações propostas neste

eixo são de constituição de uma rede de comercialização do setor artesanal e da

produção associada ao turismo; a inovação no segmento de turismo rural, visando a

oferta de produtos e serviços que valorizassem a autenticidade;e o desenvolvimento

de roteiros autoguiados de walking tour e bike tour.

Sobre o desenvolvimento de rotas de walking tour e bike tour,
os roteiros autoguiados possibilitam promover o turismo em Brasília por
meio de experiência turística com roteiros de curta duração, que possuam
uma identidade educativa e que sejam uma ferramenta de aproximação da
comunidade e visitantes com os atrativos e patrimônios de Brasília, por
intermédio de práticas voltadas para a sustentabilidade, com o uso de meios
de mobilidade de fácil acesso e baixa emissão de carbono. (PLANO DE
TURISMO CRIATIVO DE BRASÍLIA, 2016, p. 65).

O Plano de Turismo Criativo de Brasília foi lançado no ano de 2016 e teve

vigência até o ano de 2019. Mesmo sem ter sido dada continuidade ao plano após

2019, algumas ações vinculadas ao Turismo Criativo foram realizadas em âmbito

institucional pela Secretaria de Turismo, como a criação de diferentes rotas, a

exemplo da Rota do Rock.

Após a mudança de gestão do Governo do Distrito Federal, em 2018, temas

relacionados à Economia Criativa passaram a ser diretamente respondidos pela

então denominada Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Porém, após a

mudança, poucos projetos foram realizados em conjunto com a Secretaria de

Turismo.
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Sobre as ações propostas no Plano de Turismo Criativo de Brasília, os eixos

que mais alcançaram resultados evidentemente concretos diante do proposto, foram

os de “Promoção, Marketing e Comunicação” e “Produtos e Serviços Turísticos”.

Durante o processo de elaboração e implementação do plano, os Encontros de

Turismo Criativo eram importantes eventos realizados em três edições, entre 2015 e

2018, pela Secretaria de Turismo, auxiliando na divulgação pública dos resultados

alcançados e apresentando referências externas de produtos e serviços de Turismo

Criativo para a rede local de empreendedores e profissionais da área de turismo.

Durante o período de vigência do plano, foi possível observar a ascensão no

mercado local de algumas empresas e iniciativas especializadas no segmento. As

empresas Camelo Bike Tour e Experimente Brasília se destacaram pela promoção

de passeios de bicicleta para apresentar a cidade ao visitante, aproveitando o

diferencial de Brasília por possuir uma das maiores malhas cicloviárias do Brasil14. A

empresa Experimente Brasília e a iniciativa SCS Tour inovaram ao desenvolver

roteiros de walking tour em lugares pouco explorados pelo turismo em Brasília, como

as superquadras, o Setor de Diversões Sul e o Setor Comercial Sul.

Na tentativa de oferecer possibilidades de incrementar as experiências

turísticas oferecidas na cidade, também foi possível notar uma aproximação de

outros setores da economia criativa com o turismo, como o design, o artesanato, a

literatura, a produção cultural, a música e o audiovisual.

Cabe destacar que um dos elementos fundamentais nas definições de

turismo criativo é a co-criação da experiência, que coloca o anfitrião e o visitante no

mesmo nível de protagonismo (ALMEIDA, 2021). Embora a maioria das experiências

de turismo criativo ofertadas em Brasília valorizem muito as singularidades da cidade

e contribuam para o desenvolvimento territorial, ainda percebe-se pouco o elemento

da co-criação.

Apesar da descontinuidade do Plano de Turismo Criativo, dados da

Fundação Itaú Cultural apontam crescimento dos setores criativos no Distrito Federal

nos últimos anos. Segundo o Observatório Itaú Cultural (2022), os setores criativos

no Brasil registraram mais de 4 milhões de trabalhadores empregados no ano de

2021, sendo 73 mil apenas no Distrito Federal, o que demonstra crescimento no

contexto de retomada pós-pandemia, quando comparados aos dados de 2020 e

14 Fonte: <https://bit.ly/3vWXTSF> Acesso em 13 abr. 2022.
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levando em consideração os impactos sofridos por estes setores durante a

pandemia de COVID-19.

6. O GRUPO NO SETOR E O SCS TOUR

Neste capítulo será apresentado o estudo de caso sobre o trabalho

desenvolvido pelo No Setor, com destaque para o projeto SCS Tour, que promove

atividades voltadas para o turismo. Na primeira parte, se discorrerá sobre o histórico

do No Setor e atividades que vêm sendo desenvolvidas desde sua fundação. Já na

segunda parte, será dado enfoque nas especificidades do projeto SCS Tour.

6.1 INTERVENÇÕES REALIZADAS PELO GRUPO NO SETOR

O No Setor é uma plataforma de transformação do centro de Brasília, que

desenvolve suas atividades por meio da ocupação e ressignificação do espaço

público. Ainda enquanto coletivo, o grupo deu início às suas atividades no ano de

2018, com a primeira edição do Setor Carnavalesco Sul.

Entre os anos de 2018 e 2019 foram diversos projetos executados nas áreas

de cultura, inovação, criatividade, turismo, feiras, hortas urbanas, debates e ações

com as pessoas em situação de rua que utilizam o espaço do SCS. Entre os

principais projetos desenvolvidos nestas áreas, estão o Setor Carnavalesco Sul, o

Circuito de Eventos, o Setor Criativo Sul, o No Setor Convida e o Encontro de Grafite

2019.

O projeto Setor Carnavalesco Sul posiciona o Setor Comercial Sul como

uma plataforma para realização de blocos durante os dias de Carnaval. Por meio

dos serviços de produção do No Setor, seus fornecedores e parceiros, todos os

custos de licenciamento e infraestrutura como palco, som, banheiro químico,

seguranças e brigadistas são divididos entre os blocos envolvidos, viabilizando a

realização do carnaval de rua de maneira mais barata e sustentável para os blocos.

Por haver uma produção envolvida na plataforma, a preocupação dos blocos para

que seus eventos aconteçam deixa de ser a parte burocrática, podendo dar maior

atenção à parte artística.
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Com o sucesso do modelo de plataforma carnavalesca, criado em 2018, a

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal adotou e replicou o

modelo no ano seguinte em outros setores da cidade. O Setor Carnavalesco Sul tem

alcançado números expressivos a cada edição. Em 2018, durante os cinco dias de

festa, foram oito blocos participantes com cerca de 10 mil foliões presentes. Em

2019, foram quase trinta blocos e mais de 60 mil foliões. Já em 2020, o Setor

Carnavalesco Sul contou com quase cinquenta blocos e 100 mil foliões,

aproximadamente.15

Figura 11 - Setor Carnavalesco Sul - Foliões

Fonte: Rafael Novak, 202016.

Atrair produtores culturais da cidade para que realizem seus eventos no

Setor Comercial Sul, a fim de garantir uma agenda constante de eventos, é o

objetivo do Circuito de Eventos. O projeto é uma das formas de levar movimentação

de pessoas para o território nos dias e horários alternativos, quando a atividade

comercial não acontece. O No Setor mantém um serviço de emissão de alvarás para

utilização dos espaços públicos, que facilita a produção de eventos no local.

16 Disponível em: <https://bit.ly/3Lqf71j> Acesso em 16 abr. 2022
15 Fonte: <https://bit.ly/3Kp4dHV> Acesso em 13 abr. 2022.
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Figura 12 - Festival Criolina, Beco da Quadra 3.

Fonte: No Setor, 202017.

As feiras e mercados são pontos de referência nas grandes cidades por

promoverem um ambiente de encontros. Com a modernização das cidades, com a

globalização, começamos a receber e comprar coisas embaladas demais, prontas

demais, em espaços acabados demais. Não vemos mais as coisas em estado puro.

Por isso a nostalgia de ver produtos, frutas, verduras, carnes, pescados em estado

natural nos atrai. (LERNER, 2003, p.109). Desta forma, a Feira No Setor se propõe a

ser um lugar de encontros no centro da cidade, com gastronomia, moda, artesanato,

produção local e cultura popular, com o intuito de estimular a economia criativa, o

consumo consciente e a responsabilidade socioambiental.
Figura 13 - Feira No Setor - Galeria dos Estados.

Fonte: Bruno Abreu Marques, 2021.

17 Disponível em: <https://bit.ly/3uR4nTS> Acesso em 16 abr. 2022
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Realizado em 2019, o Encontro de Grafite foi uma realização conjunta entre

o Comitê Permanente do Grafite, a Secretaria de Cultura e o No Setor. O projeto

reuniu mais de 60 artistas locais do grafite, selecionados via edital, para registrarem

suas artes nas paredes do Beco da Quadra 5 (Buraco do Rato).

Na área cultural, existem ainda outros projetos, como o No Setor Convida,

que promove debates e bate-papos de acadêmicos e especialistas sobre diferentes

temas, o Setor Criativo Sul e a Virada Criativa, que promovem a utilização de forma

simultânea dos diferentes espaços culturais da região com uma programação

repleta de atividades como painéis, palestras, oficinas, shows e apresentações de

diversas linguagens artísticas.
Figura 14 - Setor Criativo Sul - Painel sobre mobilidade urbana.

Fonte: No Setor, 2020.

O ano de 2020 provavelmente foi o que trouxe mais transformações

significativas para o trabalho do No Setor. Com a fundação do Instituto Cultural e

Social No Setor, a intenção era de alavancar os projetos sociais, de gestão

comunitária e de redução de danos. No início de 2020, o Setor Carnavalesco Sul

alcançou a marca de quase 100 mil foliões nas ruas do SCS em 5 dias de festa.

Desde sua fundação enquanto coletivo, o No Setor sempre teve um olhar

atento aos problemas sociais do território, buscando sempre a inclusão por meio de

projetos de geração de renda, nos eventos culturais, para as pessoas em

vulnerabilidade social que vivem em situação de rua no Setor Comercial Sul.

Entretanto, a chegada da pandemia de Covid-19 impôs uma nova realidade para o

trabalho que vinha sendo desenvolvido. Com o aumento das demandas por parte
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destas pessoas, foi necessário fortalecer o trabalho social por meio do

recém-fundado Instituto Cultural e Social No Setor.

Fez-se então um levantamento e identificação de quem eram essas pessoas

em situação de rua na região e quais as suas necessidades. Na fase mais crítica da

pandemia, observou-se a urgência de arrecadar itens como roupas, cobertores,

alimentos prontos para consumo e fornecer água potável para utilização diária e

manutenção da higiene pessoal. Entre as ações adotadas para sanar estes

problemas, foram feitas campanhas de arrecadação de donativos e a adoção do

banheiro público da Praça Central do Setor Comercial Sul.

Por meio do programa “Adote uma Praça”, do GDF, que possibilita parcerias

público-privadas com a finalidade de gerir e recuperar praças e outros logradouros

públicos de uso coletivo, o banheiro público da Praça Central foi adotado pelo No

Setor no ano de 2020 e, desde então, vem sendo mantido pelo Instituto, que

emprega na equipe do banheiro duas pessoas que já estiveram em situação de rua

no SCS. Para a adoção do banheiro, houve a necessidade de se angariar fundos e

doações de materiais para sua reforma e funcionamento, uma vez que este espaço

encontrava-se fechado há mais de 20 anos.

Outro importante projeto de redução de danos realizado pelo Instituto No

Setor é a Horta Comunitária. A manutenção e otimização de uma horta urbana no

SCS, traz benefícios para toda comunidade local, pois gera ocupação saudável de

espaços ociosos, assegura um mínimo de segurança alimentar para as pessoas em

situação de rua, constitui um espaço terapêutico para este grupo, além de contribuir

para o microclima local, promovendo conscientização ambiental entre os

frequentadores.

A organização envolve as comunidades em que atua apostando no

fortalecimento dos mecanismos de governança, numa perspectiva multinível e

multiatores. Por ser uma área central da capital do país, o Setor Comercial Sul

possui vocação própria, enfrenta os mesmos dilemas de outros espaços urbanos.

Diante disso, pensar soluções eficientes passa na visão da nossa instituição pelo

envolvimento local, pensando ações, projetos e políticas públicas de base

comunitária.

O Instituto Cultural e Social No Setor faz parte da Coordenação Regional do

BrCidades, coletivo que envolve diversos atores que atuam e dialogam pensando
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soluções para os desafios que as cidades brasileiras enfrentam. A instituição integra

a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, que tem como missão atuar pela

construção colaborativa de cidades mais inclusivas, democráticas e justas. Advogar

pela participação dos diversos atores da sociedade nos processos de compreensão,

tomada de decisão e gestão das cidades. E faz parte ainda do Fórum Brasileiro

Pelo Direito à Cidade, ajudando a construir o primeiro encontro nacional pelo Direito

à Cidade.

Hoje, o No Setor é um grupo que se divide em três diferentes frentes:

a) Empresa No Setor, que está direcionada à execução dos em projetos

comerciais, como o Circuito de Festas, a Virada Criativa, o Setor

Carnavalesco Sul e o SCS Tour.

b) Instituto No Setor, que é responsável pelas iniciativas de cunho social

e gestão comunitária e redução de danos, a exemplo das campanhas

de arrecadação, cadastramento e licenciamento dos vendedores

ambulantes e da manutenção das hortas e do banheiro público do

Setor Comercial Sul;

c) Escritório de Projetos, que atua na captação de recursos para os

projetos realizados pela empresa e pelo instituto, identificando

oportunidades de participação em editais, redigindo, submetendo e

realizando a prestação de contas dos projetos técnicos.

Em contexto de retomada das atividades culturais pós-pandemia, novos

projetos estão previstos para serem lançados brevemente, dentre eles a Escola

Carnavalesca, com uma proposta de fomentar a cultura do Carnaval no território no

decorrer do ano todo, participando da construção de políticas públicas e promovendo

atividades que garantam condições de sustentabilidade financeira para os blocos.

Considerando a variedade de frentes e áreas onde o No Setor atua, tendo

sempre como foco o desenvolvimento territorial do Setor Comercial Sul, o trabalho

desenvolvido pela instituição se relaciona diretamente com o conceitos de

Acupuntura Urbana (LERNER, 2013) e com os benefícios da Cidades Criativa

(PALHARES, 2014), pois todas as ações realizadas são intervenções pontuais no

território que tornam-o um pouco mais afetuoso e solidário, à medida que neste

processo são incluídas as pessoas antes consideradas como um problema para o

lugar, a exemplo dos vendedores ambulantes e pessoas em situação de rua.
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6.2 O PROJETO SCS TOUR

O SCS Tour é um projeto existente desde dezembro de 2017, que visa

valorizar a memória do Setor Comercial Sul de Brasília por meio das experiências de

Turismo Criativo. Inserido nas atividades no No Setor, o SCS Tour atua como uma

divisão de desenvolvimento do turismo e resgate da memória do Setor Comercial

Sul.

As experiências oferecidas pelo SCS Tour buscam promover um olhar

afetivo sobre o território, reconhecendo e valorizando as características positivas que

tornam a região potente e importante para a cidade de Brasília, com a intenção de

modificar a lógica estabelecida pelo senso comum, que trata o Setor Comercial Sul

como um lugar que perigoso e que não deve ser frequentado. Com base nesta

concepção, o projeto SCS Tour pode ser considerado como um modelo de turismo

baseado no “princípio da abundância” (ESPINOZA, 2009), pois diversifica a oferta

turística local trabalhando com os potenciais de um território não-tradicional para o

turismo na cidade.

Desde 2020 o SCS Tour integra a Rede Nacional de Experiências e Turismo

Criativo – RECRIA, sendo a primeira iniciativa de turismo criativo do Distrito Federal

associada à rede, que se faz presente em 8 estados brasileiros com cerca de 50

iniciativas participantes.

O SCS Tour dispõe de cinco passeios e experiências em atividade, sendo

eles o Walking Tour, o Graffiti Tour, o Tour Fotográfico, o Tour Virtual e o Conexão

SCS.

Entre as experiências oferecidas, o Walking Tour é a principal e mais

procurada. Sendo a experiência mais antiga, criada em Dezembro de 2017, e

aperfeiçoada com o passar dos anos e transformações do território, o Walking Tour

trata-se de um passeio afetivo a pé, de curta duração, por um trajeto que inclui as

ruas, becos, praças e prédios da área central. O visitante conhece e aprende mais

sobre a arte, arquitetura e cultura do Setor Comercial Sul, onde a história do lugar se

mistura a de Brasília na construção da cultura patrimonial e imaterial da cidade.
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Figura 15 - Walking Tour - Beco da CAL.

Fonte: Adauto Menezes, 2018.

O Graffiti Tour é uma experiência focada na arte urbana do setor, com um

passeio que permite ao visitante observar as obras de centenas de artistas da

cidade, dispostas nos becos e praças do SCS. Após a visita pelos paineis, é

oferecida uma oficina de customização de camiseta com a técnica de "estêncil", que

utiliza um molde vazado para aplicar o desenho no tecido. Ao final do passeio, além

de fotos multicoloridas, o visitante ainda leva sua própria camiseta customizada com

o desenho e cores de sua escolha.
Figura 16 - Graffiti Tour - Beco do Rato

Fonte: GPS Lifetime, 202018.

O Tour Fotográfico é uma experiência que ocorre com menor periodicidade.

Neste formato, é oferecido um pequeno workshop para aperfeiçoamento de técnicas

18 Fonte: <https://bit.ly/3uQUsO7> Acesso em: 15 abr. 2022
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de fotografia, independente do dispositivo utilizado, seja celular ou câmera

profissional. Após o workshop, é realizada uma caminhada pelas quadras do Setor

Comercial Sul, onde os visitantes podem colocar em prática os aprendizados

adquiridos e registrar belas fotos.
Figura 17 - Tour Fotográfico

Fonte: Adauto Menezes, 2018.

Devido ao contexto imposto pela pandemia, o Tour Virtual foi criado em 2020

para apresentar o Setor Comercial Sul ao mundo, mesmo com a distância física. O

Tour Virtual foi oferecido em programações de eventos on-line e mediante reservas

para datas pré-estabelecidas. Com o retorno das atividades para o presencial,

atualmente este formato é utilizado para fins promocionais, como Famtours, ou para

atender grupos de escolas e faculdades.

O Conexão SCS foi criado com objetivo de promover experiências em

colaborações e parcerias em conjunto com outras iniciativas de turismo e

profissionais da economia criativa local. Por meio do Conexão SCS podem ser

oferecidas oficinas, rodas de conversa, minicursos e outros tipos de vivências.

Ao longo de seus quatro anos em atividade, o SCS Tour já recebeu mais de

550 visitantes. O público que participa das experiências do projeto pode ser definido

em quatro diferentes perfis. O perfil de público majoritário se aproxima do conceito

de Turista Cidadão (GASTAL; MOESCH, 2007): a pessoa que nasceu e mora na

cidade, muitas vezes frequentando o Setor Comercial Sul em seu cotidiano, mas

instigado a conhecer o local sob o olhar de turista por desconhecer ou querer

conhecer mais sobre as histórias do setor.
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O segundo perfil de público que o SCS Tour recebe é de pessoas

recém-chegadas de outros estados para residir em Brasília. Estas pessoas,

geralmente utilizam do tempo livre aos finais de semana para conhecer um pouco

mais sobre a história da cidade.

O terceiro público que mais participa dos passeios são de turistas que

buscam conhecer um lado mais alternativo e autêntico da cidade, para além dos

atrativos tradicionais. Neste público incluem-se turistas internacionais de países

como Argentina, Uruguai e França e viajantes solo, que tendem a procurar por

atividades em grupo no destino em busca de interação com outras pessoas.

Já o quarto público que mais procura pelos passeios no Setor Comercial Sul

são grupos de escolas e faculdades. Este público busca as visitas para realização de

atividades em campo, pois é possível realizar leituras multidisciplinares a partir dos

olhares lançados sobre o setor, seja pela perspectiva social, cultural, arquitetônica

ou urbanística. São grupos de estudantes de ensino médio e de cursos de

graduação nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Turismo, Geografia, Eventos,

Sociologia e Antropologia.

Desde 2018, o SCS Tour acumula aparições sobre o projeto na mídia local.

Entre os anos de 2018 e 2022 já se somam cerca de 40 inserções em mídia

espontânea, em veículos como as emissoras Globo, SBT, Record, TV Brasil e TV

Justiça, as rádios CBN e Nacional FM, e os portais Correio Braziliense, Metrópoles,

G1, GPS Lifetime e Agência Brasília. As veiculações de reportagens sobre o projeto

se devem, não só a um forte trabalho de assessoria de imprensa, mas também pelos

frequentes lançamentos de experiências novas e pelo fato de grande parte da

população local ainda encarar o Setor Comercial Sul como um lugar inusitado para o

turismo.

A comunicação do SCS Tour também acontece de forma intensa nas redes

sociais, como Instagram e Facebook, sendo o Instagram a mais utilizada. No perfil

da iniciativa são postadas fotos registradas por fotógrafos profissionais e amadores

durante os passeios, divulgações de eventos e agenda cultural do Setor Comercial

Sul, fotos com os grupos que participam dos passeios, e campanhas específicas

realizadas junto a iniciativas parceiras.

Com a interrupção das atividades devido à pandemia de Covid-19, o SCS

Tour passou a apostar na produção de conteúdo nas redes sociais como forma de
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manter o diálogo com seu público. Algumas séries de postagem começaram a ser

incluídas no cronograma das redes sociais com este objetivo, que segue sendo

realizado mesmo com a retomada de atividades presenciais. Como exemplos deste

tipo de conteúdo podem ser citadas postagens sobre curiosidades sobre os lugares

do Setor Comercial Sul e a série “Memórias do Centro”, que reúne vídeos curtos de

personalidades famosas e anônimas relatando seus vínculos com o setor.

Os passeios são comercializados ao público de três diferentes formas,

adotando critérios de divulgação e plataformas de venda distintas para cada uma.

Os tours com datas pré-determinadas, contam com divulgação exclusiva da data

agendada para o passeio acontecer. Geralmente ocorre uma data pré-determinada

por mês, além do formato ser também ser adotado para datas comemorativas,

feriados, temporada de férias ou eventos específicos.

O formato de datas pré-determinadas torna mais fácil a divulgação para a

imprensa e a realização de passeios com grupos maiores de inscritos, porém

dependem de um número mínimo de 5 pessoas para acontecer. Neste modelo, o

visitante efetua sua inscrição via Sympla, uma plataforma on-line de compra e venda

de ingressos para diferentes tipos de eventos. A inscrição individual tem valor médio

de R$ 30,00 (trinta reais), podendo também ser ofertada com gratuidade, quando há

algum tipo de fomento ou patrocínio envolvido na realização do tour para a data

disponibilizada.

Os passeios com datas flexíveis são oferecidos via AirBnb, uma plataforma

que permite a reserva de acomodações e experiências turísticas. Neste formato, o

anfitrião da experiência disponibiliza sua agenda de dias e horários na plataforma, e

o visitante pode escolher dentre as opções disponibilizadas ou solicitar um novo

horário compatível com sua agenda. Apesar do valor da reserva de R$ 35,00 (trinta

e cinco reais) neste modelo ser um pouco maior, as vantagens são a flexibilidade

para agendar o passeio e a exclusividade da experiência, por não depender do

número mínimo de inscritos.

No ano de 2019, o projeto do III Encontro de Grafite, realizado no beco

conhecido como “Buraco do Rato”, possibilitou o SCS Tour a gerar retorno de suas

atividades para quatro pessoas em vulnerabilidade social, ex-moradores de rua do

Setor Comercial Sul. Durante o período de execução do projeto, essas pessoas
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foram contempladas com uma bolsa que permitiu a capacitação profissional em

cursos na área de atendimento ao turista.

7. AVALIAÇÕES E RESULTADOS

Com o objetivo de observar a percepção dos visitantes antes após o passeio

guiado do projeto SCS Tour, foram realizadas consultas à base de dados de inscritos

do SCS Tour e às coletas de informações realizadas nos Walking Tours e Tours

Virtuais, bem como às respostas na página do SCS Tour no TripAdvisor.

O formulário de inscrição é preenchido pelos clientes do SCS Tour ao

realizar reservas para os passeios de data pré-agendada. Além de dados pessoais e

de comunicação, como nome, e-mail e telefone, também auxiliam a organização a

obter informações sobre por meio de qual canal o cliente soube do passeio e quais

as suas expectativas para a experiência.

Em Setembro de 2018 foi inserida no formulário de inscrição dos passeios

realizados pelo SCS Tour a pergunta “O que você espera do passeio?”, com o

objetivo de entender as expectativas dos visitantes ao reservar uma experiência

turística em um lugar inusitado por não estar na rota turística tradicional da cidade.

Em 2018, 110 visitantes responderam à pergunta; em 2019 foram 165 respostas

recebidas; em 2020 foram 27 respostas até a interrupção das atividades em razão

da pandemia de Covid-19. Entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022 foram 115

respostas.

Diante das respostas coletadas no formulário de inscrição do SCS Tour é

possível identificar uma relação de muita proximidade entre o interesse dos

visitantes com o conceito de Turismo Cidadão, por buscarem a descoberta e o maior

conhecimento sobre um lugar tido como desconhecido dentro da própria cidade.

Grande parte das expectativas apontadas pelos visitantes estão relacionadas a

conhecer um lugar da cidade que muitos dos respondentes já transitaram por

diversos anos de suas vidas, mas pouco conhecem sobre as histórias do lugar.

Outras respostas também citam a vontade de ter contato com uma visão diferente

sobre a cidade, que não esteja relacionada às partes política e administrativa.
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São encontradas muitas respostas relacionadas às motivações e

expectativas de conhecer a arte urbana e os equipamentos culturais do setor. É

possível, ainda, perceber um grande interesse do público na prática da fotografia.

Em respostas de visitantes de outras cidades e países de origem, nota-se

que buscam a atividade no Setor Comercial Sul com o objetivo de interagir e

conhecer pessoas diferentes e de terem uma experiência que permita “sentir a

cidade”, proporcionada pela caminhada no centro urbano. Já os residentes em

Brasília mas que não nasceram na cidade ou aquelas pessoas que são brasilienses

e moraram por muito tempo fora, responderam como principal expectativa a vontade

de conhecer mais sobre as histórias da cidade.

Desde 2019, os visitantes respondem no formulário de inscrição a pergunta

“Como ficou sabendo do passeio?”, que permite identificar quais canais de

comunicação têm sido eficazes na conversão de clientes para o SCS Tour. A

resposta para esta pergunta é de caráter opcional.

Entre 2019 e 2022, 72 participantes souberam do passeio pelos perfis do

SCS Tour ou do No Setor na rede social Instagram, 65 pessoas descobriram por

meio da plataforma de inscrição Sympla, 57 visitantes souberam por indicação de

amigos, meio de hospedagem ou parceiros do SCS Tour, e 13 respondentes por

meio de veículos de imprensa.

Entre os anos de 2021 e 2022 foram realizadas coletas pelos anfitriões das

experiências junto aos visitantes do Walking Tour e do Tour Virtual utilizando a

plataforma Mentimeter, que possibilita a criação e compartilhamento de

apresentações interativas. Ao início das experiências, é comum um breve momento

de apresentação pessoal entre anfitriões e visitantes. Neste momento do passeio, é

comum que os visitantes respondam a perguntas livres sobre como cada um

percebe o território do Setor Comercial Sul, a partir de seus vínculos ou do que já

ouviram falar sobre o lugar.

Deste modo, utilizando o recurso de nuvem de palavras disponibilizado pela

plataforma Mentimeter, foi feita a pergunta: “Uma palavra que defina o Setor

Comercial Sul para você?”. Foi divulgado um link para que os participantes das

experiências e seguidores do projeto nas redes sociais pudessem responder,

inserindo a palavra desejada no campo de resposta. A partir da repetição de

palavras nas respostas coletadas a plataforma gerou uma nuvem de palavras, onde
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as palavras mais citadas aparecem em tamanho maior e as menos citadas

aparecem em tamanho menor. Ao total, a coleta contou com 76 respostas.

Figura 18 - Nuvem de Palavras

Fonte: SCS Tour [Acervo], 2022.

A partir desta coleta e da imagem referente à nuvem de palavras, é possível

perceber a variedade de interpretações que podem ser feitas sobre um mesmo

território. As palavras podem ser agrupadas com as perspectivas de elementos

materiais e imateriais do Setor Comercial Sul, atividades cotidianas, atividades

culturais e problemas enfrentados pelo território.

A palavra mais citada, que aparece ao centro da imagem em tamanho maior,

é “Diversidade”, seguida por “Trabalho” e “Resistência”. Entre as palavras

relacionadas às atividades culturais, estão cultura, samba, grafite, carnaval,

criatividade, arte, diversão, ocupação, museu a céu aberto e turismo criativo. Sobre

os problemas enfrentados pelo território, podem ser encontradas as palavras

abandono, tráfico e insegurança.

Sobre as atividades cotidianas que acontecem no território, podem ser

encontradas as palavras serviços, correria, movimento e mistura. Também são

percebidas palavras relacionadas com as características materiais do setor e de sua

função enquanto área central de Brasília, como comércio, prédios comerciais,

vendedores ambulantes, centro, urbanidade e lugar de memória.
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Uma quantidade significativa de palavras que trazem uma perspectiva

intangível e que fazem parte do imaginário que as pessoas têm do território também

podem ser encontradas entre as citadas, como afeto, pluralidade, vida, surpresa,

visibilidade, desconhecido, oportunidade, amor, história, memória, potência, força e

alegria.

O TripAdvisor é uma plataforma on-line que permite que clientes de serviços

turísticos avaliem suas experiências atribuindo comentários e notas de zero a cinco

estrelas, onde a menor nota classifica a experiência como horrível, e a melhor como

excelente. A plataforma tem sido uma importante aliada no planejamento de viagens

de turistas do mundo todo, por mostrar um feedback real e sem filtros deixados pelos

clientes dos serviços e estabelecimentos, influenciando no processo de tomada de

decisão antes de fazer uma reserva.

A página do SCS Tour no TripAdvisor recebeu avaliações de 29 usuários da

plataforma, sendo a mais antiga em março de 2018 e a mais recente em novembro

de 2021. A iniciativa ocupa a 9ª posição entre 50 excursões em Brasília, a 6ª

posição entre 11 passeios turísticos, a 5ª posição entre 10 passeios urbanos e a 1ª

posição entre 3 caminhadas.

Das 29 avaliações recebidas, 27 classificam a experiência como excelente

(equivalente a 5 estrelas) e 2 classificam como muito bom (equivalente a 4 estrelas).

Sobre as duas avaliações que não atribuíram nota máxima, uma não apontou

críticas ou sugestões, outra pontuou a falta de informações mais detalhadas sobre

os aspectos históricos e urbanísticos das quadras 2 a 5.

Figura 19 - TripAdvisor - Avaliação sobre o SCS Tour

Fonte: TripAdvisor, 202119.

19 Disponível em: <https://bit.ly/3y89Mrt> Acesso em 03 mai. 2022.
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Nas avaliações que atribuíram nota máxima, é possível identificar um

número significativo de pessoas que moram em Brasília e participaram dos

passeios. Alguns sentimentos despertados nos visitantes, segundo os depoimentos,

são a surpresa e a descoberta das histórias de um lugar que faz parte da rotina de

muitos, mas que poucos conhecem em detalhes. Outro elemento da experiência

muito elogiado em diferentes avaliações é a cordialidade e o bem-receber por parte

da equipe responsável pelo passeio.

Figura 20 – TripAdvisor - Avaliação sobre o SCS Tour

Fonte: TripAdvisor, 201920.

Na figura acima, é mostrado um depoimento de uma visitante que participou

da experiência em abril de 2019. Arquiteta, que mora em Brasília há mais de 40

anos e possui contato rotineiro com o território, a visitante relatou a surpresa positiva

causada pela experiência e o conhecimento de sobre novas informações que não

sabia sobre os espaços.

Figura 21 - TripAdvisor - Avaliação sobre o SCS Tour .

20 Disponível em: <https://bit.ly/3FaKsCN> Acesso em 03 mai. 2022
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Fonte: TripAdvisor, 201921.

Esta figura mostra o relato de outra visitante, que participou da experiência

em dezembro de 2018. De forma semelhante ao exemplo anterior, esta visitante

mora em Brasília há 10 anos e não havia ido ao território com o olhar aberto para as

histórias, arquitetura e arte apresentadas no passeio. Em seu depoimento,

recomenda a experiência tanto para quem mora em Brasília quanto para pessoas de

fora que busquem conhecer a cidade além dos atrativos tradicionais.

Com base nas avaliações do SCS Tour no TripAdvisor, alguns fatores que

chamam atenção dos visitantes são a arte urbana, que deixa o ambiente mais

colorido e propício registro de belas fotos, a quantidade de histórias sobre famílias

pioneiras de Brasília e suas relações com o território do setor, a quantidade de obras

de renomados arquitetos e artistas plásticos que podem ser vistas durante a

caminhada e, por fim, as exposições visitadas nos equipamentos culturais do local.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos fatos apresentados neste trabalho, é possível concluir que o

Setor Comercial Sul de Brasília passou e vem passando por diversos momentos e

transformações, com relação a seus usos e ocupação, durante sua existência. Ao

longo dos capítulos foi possível observar como a cultura e o turismo vêm tendo um

importante papel na ressignificação da imagem do Setor Comercial Sul, invertendo a

lógica do abandono fora dos horários comerciais.

21 Disponível em: <https://bit.ly/3s8HeKW> Acesso em 03 mai. 2022
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No capítulo 2 foram apresentados conceitos e temas que dão embasamento

ao que tem sido visto na prática no SCS, a exemplo do conceito de “Acupuntura

Urbana” , que pode está presente nas ações realizadas pelo No Setor como

pequenas intervenções no território com o intuito de recuperá-lo; da relação entre

“Imagens e Imaginários” e “Atratividade dos Centros Urbanos” ao analisar o histórico

de abandono e a estigmatização da imagem do local; da criatividade como fator de

desenvolvimento das “Cidades Criativas", com um olhar mais atento para o potencial

dos territórios e da integração entre os diferentes setores da economia criativa; e dos

conceitos de “Turismo Criativo” e “Turismo Cidadão”, trabalhados nas experiências

promovidas pelo SCS Tour.

Para o objetivo de “identificar o potencial do Setor Comercial Sul enquanto

lugar de referência em cultura para a cidade de Brasília”, o capítulo 4 expôs as

características físicas e urbanas do território, que resultam em um espaço propício

para os encontros, como se deu o processo de abandono e o estigma gerado para a

imagem e para a forma como os cidadãos enxergam o lugar, e o histórico do uso do

território pelas atividades culturais, evidenciando que a cultura faz parte da

identidade do Setor Comercial Sul e se faz presente desde seus primeiros anos de

existência. Portanto, o Setor Comercial Sul pode ser identificado como lugar de

referência em cultura para Brasília, pois muitos destes espaços e eventos fazem

parte da construção de uma identidade coletiva da cidade.

Cabe destacar a importância dos registros sobre as histórias do Setor

Comercial Sul realizados pelo SCS Tour em seus manuais de gestão de

conhecimento. É importante a publicação formal destes registros, além de

continuarem sendo perpassados para os visitantes dos passeios, para salvaguarda

da memória do Setor Comercial Sul de Brasília.

Os objetivos de analisar as contribuições das atividades culturais e do

turismo na construção de uma imagem afetiva do território do Setor Comercial Sul e

de averiguar o contexto histórico do local e contribuições do trabalho desenvolvido

pelo No Setor para o território puderam ser alcançados nos capítulos 4, 6 e 7, onde

constam o histórico cultural do território, o estudo de caso do Grupo No Setor e da

iniciativa SCS Tour e a análise de resultados a partir das coletas e avaliações na

plataforma TripAdvisor. Ao levar a movimentação de pessoas para a área central,

promovendo o convívio e uma interpretação daquele patrimônio de forma diferente
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do usual, os eventos culturais e os passeios turísticos instigam as pessoas a

frequentarem, conhecerem e se apropriarem dos espaços ociosos da cidade onde

vivem.

O objetivo de “observar a percepção dos visitantes antes e após o passeio

guiado do projeto SCS Tour, com base em consultas a documentos do projeto e

avaliações na plataforma TripAdvisor” foi atingido no capítulo 6, que apresenta as

análises e resultados. Com base nas consultas em documentos como a lista de

inscritos do SCS Tour e nas coletas realizadas durante os passeios, é possível

perceber uma grande participação de moradores da própria cidade na experiência,

motivados pela curiosidade em conhecer mais sobre a história do Setor Comercial

Sul. A partir das avaliações na página do projeto no TripAdvisor, foi possível

perceber que a experiência de caminhar e conhecer o centro urbano é capaz de

gerar senso de pertencimento e promover uma perspectiva diferente de

interpretação deste território.

Com base nos estudos sobre a iniciativa SCS Tour, considera-se importante

não se restringir à oferta das experiências consolidadas, como walking tour, mas

também a criação de novas experiências interpretativas do território que incentivem

mais a co-criação e incluam diferentes agentes que fazem parte do setor, como

pequenos comerciantes, artistas e espaços culturais. Também é importante a

promoção de ações que visem aumentar o número de avaliações na página da

iniciativa no TripAvisor, pois o número atual de comentários na plataforma está

distante do número de pessoas que participam das experiências. Desta forma, será

possível obter informações mais precisas sobre a percepção dos visitantes após os

passeios.

Conclui-se, portanto, que a presente pesquisa conseguiu alcançar seu

objetivo geral, de compreender o papel das atividades culturais e de Turismo Criativo

para a ressignificação da imagem do Setor Comercial Sul de Brasília/DF a partir das

ações realizadas pelo No Setor por meio do projeto SCS Tour.
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