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RESUMO 

 

Berlim é uma cidade retórica entre tragédia e ascensão, é, também, símbolo de 

desenvolvimento para a sociedade contemporânea. Assolado por locais e 

monumentos que remetem a um passado nuvioso e marcante, a capital alemã 

carrega uma arquitetura cheia de cicatrizes remanescente das Grandes Guerras e 

da Guerra Fria. Este trabalho tem por finalidade analisar sob um viés crítico a 

história, o turismo e a mobilidade de Berlim, a partir da investigação de literaturas 

voltadas ao tema, observação in loco e entrevistas. A abordagem compreende uma 

contextualização histórica europeia, uma contextualização turística de Berlim e uma 

análise sobre a mobilidade contemporânea e sobre a percepção de personalidades 

locais, ligadas ao período de Guerra Fria em Berlim. Os resultados dessa 

investigação apontam a íntima ligação da gestão turística voltada ao passado 

marcante da cidade.  
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ABSTRACT 

 

 

The influential city of Berlin, between it's tragedies and triumphs, is a symbol of 

development for the contemporary society of century XXI. Plagued by sites and 

monuments that recall a somber yet remarkable past, the German capital carries the 

full architectural remains of it's scars from the Cold War and the World Wars. This 

work aims to to analyze the history, tourism and mobility of Berlin, through research 

of literature focused on the theme, on-site observation and interviews. In order for 

this study to be viable, the text has been divided into three stages. It commences 

with a European historical context, it then passes through the touristic context of 

Berlin and concludes with an analysis of the contemporary mobility and categorical 

analysis of interviews with personalities from the Cold War period in Berlin. This 

research's results indicate to the close link of tourist management focused on the 

city's remarkable past. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
Uma das características da sociedade contemporânea é a sua própria fluidez, 

as mudanças já fazem parte dos pressupostos como um processo inovador 

constante. O ciclo de vida do produto turístico vem sendo afetado pelo aceleramento 

e constantes oscilações da sociedade. A relação da mudança de paradigmas suscita 

a importância de refletir sobre questões como o desenvolvimento sustentável do 

turismo e sua mobilidade.  

Para compreender a dinâmica do turismo é imprescindível rememorar e 

apreender a história mundial. Nessa direção, a gestão turística da cidade de Berlim 

está completamente atrelada à suas questões históricas. Berlim reunificada recria-se 

e permite aos gestores e planejadores escolher a sua própria visão do seu futuro 

com o olhar para o passado, a cidade se apropria de simbiose entre os turistas e o 

território turístico.  

Este trabalho visa a constatar os novos usos atribuídos pela cidade ao Muro 

de Berlim para alavancagem do turismo, além de diagnosticar o que o Muro de 

Berlim ocasionou quanto à mobilidade dos moradores e turistas. 

Tomando como base essas discussões, o objetivo central deste trabalho 

reside na compreensão do turismo antes, durante e depois da Guerra Fria, das suas 

particularidades históricas e da importância da mobilidade em Berlim, capital da 

Alemanha, localizada na Europa.  

Este trabalho se justifica por seu foco ir além das análises dos fatos históricos 

e a necessidade de estudos empíricos que contribuam com o entendimento do 

desenvolvimento do turismo da capital alemã e sua influência no cenário 

internacional. Com isso, por meio de uma metodologia qualitativa, utilizando 

entrevistas livres e observação direta, as informações levantadas ao longo da 

pesquisa de campo realizada em outubro de 2014, em Berlim, na Alemanha são 

analisadas à luz do referencial teórico que perpassa o histórico turismo de Berlim e 

sua relação com a mobilidade.  

Objetivando facilitar o entendimento dos processos que levaram à análise 

final deste trabalho, estruturou-se a monografia em três capítulos de 

desenvolvimento e as considerações finais. A contextualização histórica, no primeiro 

capítulo, abrange uma revisão de literatura europeia como paradigma dos períodos 
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entre guerras e pós-guerra na Alemanha. O segundo capítulo abarca uma 

contextualização turística que reflete a teoria que sustenta os conceitos do Ciclo de 

Vida dentro do destino turístico Berlim, além de exemplificar seus atrativos mais 

relacionados ao Muro de Berlim. O terceiro capítulo se dedica a analisar a 

mobilidade na capital alemã seguida de análise de entrevista de quatro 

personalidades ligadas à cidade. Em seguida considerações finais, apêndices e 

anexos.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

 

Neste capítulo será apresentada uma contextualização histórica de Berlim 

como paradigma de dois períodos históricos – entre guerras e pós-guerra - além da 

abordagem crítica sob viés contemporâneo que foge de um caráter apenas 

informativo e elucida uma percepção analítica. 

Com o intuito de apreender o momento histórico e propiciar condições para se 

pensar a problemática deste trabalho, temas relacionados à Alemanha e Berlim em 

períodos históricos como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria serão 

abordados, visando aspectos que vão além da construção do Muro de Berlim. 

 
 

1.1 HISTÓRIA CRÍTICA 

 
 

Estudar história é como uma viagem que nos permite trazer à mente o que 

aconteceu no passado para, embasados em contemporaneidade, discutir o presente 

e o futuro. De acordo com o pensamento de Guimarães (2013), a relação de caráter 

multidisciplinar entre o saber histórico e o turismo permite muito mais que simples 

repetições de acontecimentos. A autora aponta a importância da interpretação, que 

“[...] vai muito além da divulgação de dados e fatos a respeito do passado” 

(GUIMARÃES, 2013, p.23), e que possibilita abordagens críticas e quebra de 

paradigmas. 

 

 

São múltiplas as formas de relação entre o saber histórico e o turismo. Do 
turismo como recurso cada vez mais utilizado pelos profissionais do 
magistério para a experiência dos conteúdos da disciplina in loco à 
presença ativa nos equipamentos e atrativos turísticos, atuando 
profissionalmente como intérpretes do patrimônio turístico (saraus, visitas 
mediadas e outros) e de acervos de museus, espaços culturais diversos, 
estádios de futebol e seus centros de memória, por exemplo, ampliam-se 
consideravelmente as possibilidades de atuação desse profissional nos 
novos – e antigos – lugares patrimonializados e turistificados (GUIMARÃES, 
2013). 
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Sabe-se que o mundo passou por marcantes catástrofes, revoluções e 

guerras. Alguns países foram mais marcados que outros e cada cicatriz trazem 

consigo uma singularidade. Algumas causadas por bombardeios, catástrofes 

naturais ou mesmo desentendimentos diplomáticos. Nenhum momento histórico 

pode ser igualado a outro. Entretanto, nesse sentido, o que aconteceu no passado 

serve de lição, seja para evitar guerras ou para negociar com diferentes nações. 

Mas nada apaga - da memória ou dos livros - o que já aconteceu, principalmente 

quando se trata de perda de vidas. 

Dentro do panorama histórico, um país assolado por locais e monumentos 

que remetem a um passado nuvioso e marcante é a Alemanha. Sua capital foi palco 

de extraordinárias tragédias que são relembradas em seu passado sombrio, sua 

paisagem urbana foi destruída por duas grandes guerras marcando a arquitetura de 

Berlim. No entanto, segundo Schneider (2014, p.07) “[...] esse defeito não prejudica, 

em nada, a curiosidade dos visitantes de todo o mundo”. Possivelmente confronta e 

gera estabilidade à sociedade atual, que vive aceleradamente carente de 

expectativas e demasiada incerteza (BAUMAN, 2001). 

Patrimonializados ou turistificados, cada esquina da cidade remete a um 

momento histórico e esses locais são, atualmente, vendidos e fruídos como 

memórias, sendo elas culturais, históricas, ou mesmo, pertencentes ao chamado 

Dark Tourism1. 

Responder o porquê Berlim é uma das cidades turisticamente mais populares 

do mundo não é uma tarefa fácil. O fluxo constante de pessoas que cruzam as ruas 

da cidade é significante, segundo Schneider (2014), aproximadamente 25 milhões 

pernoites, por ano. Mas, antes de uma análise voltada à atual atratividade da cidade, 

faz-se necessária uma breve contextualização histórica. 

Depois da Segunda Grande Guerra, estratégias e conflitos indiretos entre 

superpotências caracterizaram um mundo bipolarizado entre Estados Unidos da 

América (EUA) e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

marcando o que ficou conhecido como Guerra Fria. Os 45 anos que englobam 
                                            

1
O Instituto de Pesquisa sobre Dark Tourism (Institute for Dark Tourism Research) define que o 

Turismo Macabro não é simplesmente uma fascinação com a morte ou o macabro, mas uma lente 
acadêmica multidisciplinar que examina as inter-relações fundamentais da mercantilização 
contemporânea da morte com a condição cultural da sociedade. Também pode ter cunho educativo, 
especialmente em locais como os campos de concentração e memoriais que permitem o acesso às 
informações do passado para que ele não se repita. 
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desde o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, Japão, 1945, 

até o fim da União Soviética não foi um período homogêneo único na história do 

mundo. Segundo a obra do historiador Eric Hobsbawn, considera-se como marco 

inicial da Guerra Fria a década de 1970. 

 
A economia de guerra proporciona abrigos confortáveis para dezenas de 
milhares de burocratas com e sem uniforme militar que vão para o escritório 
todo dia construir armas nucleares ou planejar uma guerra nuclear; milhões 
de trabalhadores cujo emprego depende do sistema de terrorismo nuclear; 
cientistas e engenheiros contratados para buscar aquela “inovação 
tecnológica” final que pode oferecer segurança total; fornecedores que não 
querem abrir mão de lucros fáceis; intelectuais guerreiros que vendem 
ameaças e bendizem guerras (BARNET, 1981, apud HOBSBAWN, p.223). 

 
 

Com relação ao referido período histórico vale lembrar que ao término da 

Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) a humanidade encarou seguidamente um 

padrão diferente de guerra, um conjunto de combates ideológicos embasados em 

ameaças e produção bélica em massa, também conhecidos como corrida 

armamentista, com escalas e proporções nunca antes vista na história. Em suma, 

esses conflitos visavam à hegemonia política, econômica e militar mundial. Essa 

retórica apocalíptica2 entre EUA e URSS não chegou a deflagrar a tão temida, 

guerra atômica ou Terceira Guerra Mundial. Porém, desencadeou uma série de 

conflitos indiretos em todo o mundo. Tais conflitos, em países com menor influência 

militar, abalaram as estruturas do denominado Terceiro Mundo da velha ordem 

mundial3.  

Em resposta a esse cenário de incompatibilidade ideológica, criou-se o 

conceito da Cortina de Ferro – expressão popularizada após discurso do primeiro 

ministro britânico Winston Churchill 4 (1946) ao descrever a Europa pós-guerra - "de 

                                            
2
 Retórica apocalíptica foi o termo que o historiador Eric Hobsbawn em sua obra Era dos Extremos O 

breve Século XX 1914-1991, utilizou para contextualizar os 45 anos da Guerra Fria entre EUA e 
URSS – fazendo alusão à constante ameaça de um confronto atômico, que culminaria em uma 
catástrofe irreparável.  
3
 A ordem mundial é a ordem internacional entre países e grupos de países, o equilíbrio e disputa 

entre as potências, e, consequentemente, a situação social e economia do mundo em um 
determinado período histórico. E a velha ordem mundial refere-se ao período da Guerra Fria. 
4
 De Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás 

daquela linha todas as capitais de antigos Estados do Centro e do Leste europeu, Varsóvia, Berlim, 
Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia, todas elas famosas cidades, e suas 
populações vivem no que se poderia chamar de esfera soviética e todos estão sujeitos, de uma forma 
ou de outra, não apenas à influência soviética, mas em crescente medida ao controle de Moscou. [...] 
Quaisquer conclusões que possam ser tiradas destes fatos – e fatos são – esta não é uma 
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Stettin, no Báltico a Trieste, no Adriático, afirmou que caiu uma cortina de ferro sobre 

o continente”. Churchill referia-se à divisão não física que englobava uma política de 

isolamento, envolvendo censura e restrições no deslocamento de pessoas.  

O discurso de Churchill denota a severa divisão político-ideológica entre os 

regimes comunista (URSS) e capitalista (EUA), levando em consideração o número 

de países envolvidos. As graves tensões entre o ocidente e o bloco do leste 

culminaram, um pouco mais tarde, na edificação de um muro que ficou conhecido 

internacionalmente como a vitrine do sucesso da comunidade socialista, o Muro de 

Berlim.  

Com o apoio das forças de ocupação soviéticas, o Partido Comunista, deu 

início a uma ditadura na Alemanha Oriental. Grande parte da população oriental, 

entretanto, não concordou com o novo sistema político e econômico. 

Consequentemente, iniciou-se uma migração em massa para o ocidente, motivados 

pela combinação de razões políticas, econômicas e pessoais. 

Segundo dados do website Gedenkstätte Berliner Mauer5 em agosto de 1961, 

a Alemanha Oriental já tinha perdido um sexto de sua população. Já em 1952 a 

República Democrática Alemã (RDA) tinha começado a selar as fronteiras da 

Alemanha Oriental para a Ocidental. Em resposta a esse cenário, tornou-se cada 

vez mais perigoso fugir diretamente para o Ocidente. Muitos optaram por aproveitar 

as últimas brechas que ainda estavam abertas (BERLINER, 2015). 

 
 

1.2 MURO DE BERLIM 

 
 

A construção do Muro teve início em 13 de agosto de 1961, com arame 

farpado para estruturar a fronteira ao redor de Berlim Ocidental (Figuras 1A e 1B). 

Dentro de poucos dias, devido à constante migração em massa, paredes foram 

erguidas. Porém, o arame farpado e paredes foram incapazes de estancar 

completamente as tentativas de fuga. Com isso, as barreiras fronteiriças de Berlim 

passaram por processos contínuos de ampliação e fortificação (BERLINER, 2015). 

                                                                                                                                        
certamente a Europa libertada que lutamos para construir. Também não é uma que contenha os 
ingredientes de uma paz permanente (CHURCHILL, 1985 apud BARROS, p. 20). 

 
5
 Em Português Memorial do Muro de Berlim. 
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Figura 1A: Guardas Fronteiriços e 
Arame Farpado. 
Fonte: Foto reproduzida da exposição 
comemorativa dos 25 anos sem o Muro, 
Berlim, Alemanha. 

  Figura 1B: Isolamento da Berlim Oriental com arame 
farpado e policiais fronteiriços. 14 de agosto de 1961. 
Fonte: Horst Siegmann.

6
 

 

 
Com 37 quilômetros de extensão, o muro que começou como uma única 

parede evoluiu para uma complexa instalação fronteiriça, com multicamadas 

projetadas para evitar fugas e estendia-se por dentro de toda a zona urbana da 

capital alemã (Figura 2).  

 
 

 

Figura 2: Portão de Brandemburgo em 7 de outubro de 1962. 
Fonte: H. Beer

7
 

                                            
6
 Fotografia de Horst Siegmannretirada do website oficial da cidade. Disponível em berlin.de Acesso 

em 21 abr. 2015. 
7
 Fotografia de H. Beer. Retirada do website berlin.de. Disponível em berlin.de. Acesso em: 21 abr. 

2015. 
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Figura 3: Divisão de Berlim após o final da Segunda Guerra Mundial. 

          Fonte: Gabinete de História, 2015. 

 
 

A divisão em setores apresentada na figura 3 contém a República Federal da 

Alemanha (RFA) e a República Democrática Alemã (RDA). Os setores que 

compreendiam as zonas britânica, americana e francesa se tornaram a RDA e o 

setor soviético e aliados a RFA (PEREIRA, 2009). Este desmembramento do 

território alemão visava eliminar as políticas totalitárias e desenvolver novas 

organizações que fortalecessem e garantissem a paz Europeia.  

A divisão permaneceu por mais de 28 anos com um sistema de defesa de 

fronteiras que rodeava o setor ocidental de Berlim e o setor oriental. O setor oriental 

era hermeticamente fechado e seguia as imposições que vinham da Rússia. 

O Plano Marshall foi lançado em 1947, pelos americanos, como principal 

plano para ajudar economicamente todos os países europeus do bloco capitalista 

afetados pela Segunda Grande Guerra. Este plano foi muito bem aceito pelos 

capitalistas e ajudou na reconstrução de grande área de Berlim Ocidental 

(HOBSBAWM, 1995). 

Stalin, não satisfeito com a negativa de cobertura do plano aos países 

socialistas, impõe um bloqueio a todas as vias terrestres de comunicação com a 

Berlim Capitalista. O propósito dos soviéticos era forçar os aliados8 a abandonar o 

controle do seu setor em Berlim, todavia, essa diretriz não resultou no esperado, 

                                            
8
 O bloco Aliados ficou conhecido como o capitalista que era liderado pelos Estados Unidos da 

América. 
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visto que os americanos romperam o bloqueio por meio de rotas aéreas destinadas 

a prover e manter seu pedaço de Berlim Ocidental (HOBSBAWN, 1995). 

Essa barreira física interrompia as comunicações dos berlinenses com seu 

próprio país, suas famílias e amigos. O muro servia para evitar que cidadãos da 

Alemanha Oriental de fugir para o Ocidente, mas a parede era inteiramente incapaz 

de parar a massa de pessoas desejosas de escapar e manter contato com o outro 

lado da fronteira (Figuras 4A e 4B). Consequentemente, em 1961, o Partido 

Comunista da Alemanha Oriental começou a adicionar mais fortificações de fronteira 

à parede, criando um amplo sistema, com muitas camadas de barreiras. No 

Ocidente, as pessoas se referiam à faixa de fronteira como a "faixa da morte", pois 

muitos foram mortos ali, enquanto tentavam fugir (BERLINER, 2015). 

 

 

 

  

 

 
Figura 4A: Berlim Oriental, famílias 
separadas. 
Fonte: Foto reproduzida da exposição 
comemorativa dos 25 anos sem o Muro, 
Berlim, Alemanha. 

  Figura 4B: Berlinenses divididos pelo Muro. 
Fonte: berlin.de 
 

 

 

Com base em dados do website do Memorial do Muro de Berlim, o muro 

também teve que ser guardado por soldados armados com ordem para atirar em 

fugitivos para impedir fugas, o que resultou em perda de muitas vidas. 

Aproximadamente 90 pessoas, a maioria deles tentando fugir, foram baleadas e 
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mortas por soldados de fronteira da Alemanha Oriental entre 1961 e 1989. A ordem 

de disparar não foi revogada até abril de 1989 e, em novembro, quando a fronteira 

foi aberta, ela perdeu significação (BERLINER, 2015). 

Pelo menos 138 pessoas morreram, entre 1961 e 1989, no Muro. Cem 

fugitivos da Alemanha Oriental foram mortos por acidente ou cometeram suicídio 

quando tentavam fugir através das fortificações de fronteira. Trinta pessoas do 

Oriente e do Ocidente, que não tinham intenção de fugir, foram baleados ou 

morreram em um acidente. Oito soldados de fronteira da Alemanha Oriental foram 

mortos por desertores. Cerca de 250 viajantes também morreram durante ou depois 

de terem passado por estações de controle nos postos fronteiriços de Berlim. Um 

número desconhecido de pessoas sofreu e morreu de desespero e angústia 

(BERLIN, 2015). 

Depois de quatro décadas de cerceamento, os berlinenses, finalmente, 

tiveram sua revolução democrática, em 1989. É importante ressaltar que a libertação 

da cidade passou por um longo processo de negociações com enorme 

complexidade, por se tratar não apenas de territórios, mas envolver questões de 

ordem moral, ética, política e econômica. O dia 9 de novembro de 1989 ficou 

marcado como o dia da queda do Muro de Berlim. A crise do sistema na Alemanha 

Oriental e, mais especificamente, o enfraquecimento do sistema socialista no leste 

europeu, culminaram, na derrubada do Muro (BERLIN, 2015). 

Cidadãos foram às ruas comemorar e ajudar na derrubada do Muro (figura 5), 

alguns até pela primeira vez na vida, conseguiram atravessar as fronteiras ou 

Checkpoints9. O discurso do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, 

em 12 de junho de 1987, dois anos antes da definitiva queda, ecoou quando se 

dirigiu ao, então, último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachov, e disse: “senhor 

Gorbachov, derrube esse muro”. 

                                            
9
Checkpoints, em Português seria o “ponto de checagem/inspeção”. 
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Figura 5: A Queda do Muro de Berlim. 
Fonte: Portal Terra, 2015. 
 

 

Com isso, o visto dos alemães orientais ganhou um caráter ímpar. A queda do 

Muro de Berlim foi o primeiro passo para a reintegração da Alemanha. Pode-se 

considerar, em analogia, que foi inserido em seus passaportes um período de 

retorno sem limites e condições ou tempo de espera para circular em sua própria 

cidade. A capital alemã volta a ser uma unidade, sem condições que impedissem a 

mobilidade de seus próprios moradores. Todas as fronteiras físicas que cerceavam o 

direito de ir e vir de moradores e turistas foram abertas.  

A oficialização da reunificação alemã veio à tona alguns anos mais tarde, em 

1991. Com a retirada das tropas soviéticas do território, agora independente de zona 

ou área berlinense, qualquer alemão podia se deslocar pela capital. Diversos planos 

e estratégias foram aplicados para a reintegração da Alemanha, e no dia 31 de 

dezembro de 1992, foi lançado o plano que visava a sua reestruturação econômica 

(BERLIN, 2015). 

Em 08 de dezembro de 1992 foi formalizado o fim da URSS na cidade da 

Bielo-Rússia, Brest, pelos presidentes do grupo eslavo (Rússia, Bielo-Rússia e 

Ucrânia). “Declaramos que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como 

sujeito do direito internacional e realidade geopolítica, deixa de existir”. (OLIC, 1993, 
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p.74). Deu-se, em seguida, a fundação dos Estados Independentes (CEI) que aderiu 

todos, com exceção da Geórgia, os outros países que não compunham a URSS. 

A produção cinematográfica Good bye, Lenin! (Adeus, Lenin!, 2002) ilustra 

muito bem este momento de transição política, social e econômica da Alemanha. Os 

diretores Wolfgang Becker, Hendrik Handloeglen, Bernd Lichtenberge Achim Von 

Borries conseguiram agrupar em um filme uma série de acontecimentos do último 

ano de separação de Berlim (BERLINALE, 2015). 

Com todas suas locações na cidade de Berlim, o longa conta uma história 

fictícia de uma família que vivia na Berlim Oriental e uma das personagens fica fora 

da realidade, em coma, pelo tempo em que os acontecimentos da queda do Muro de 

Berlim e reunificação política e econômica acontecem. A trama se desenrola 

enquanto seus familiares, preocupados em chocar a mãe durante sua recuperação a 

ponto de adoecê-la, escondem e criam uma falsa realidade socialista e uma 

interpretação da atualidade. 

O filme possui diversas cenas emblemáticas, mostra a migração da 

diversidade e consumo repentinos oriundos da unificação (supermercados, lojas, 

bancos, marcas, carros). Não apenas, também mostra o susto das personagens ao 

encontrar, pela primeira vez na vida, um viajante do lado ocidental que acabara de 

se mudar para seu edifício.  

Em síntese, esse filme é uma tentativa de reconstrução de uma Alemanha 

unificada pela perspectiva socialista pela ótica do protagonista. A seguir a sinopse 

do filme: 

 

 

Em 1989, pouco antes da queda do muro de Berlim, a Sra. Kerner (Katrin 
Sab) passa mal, entra em coma e fica desacordada durante os dias que 
marcaram o triunfo do regime capitalista. Quando ela desperta, em meados 
de 1990, sua cidade, Berlim Oriental, está sensivelmente modificada. Seu 
filho Alexander (Daniel Brühl), temendo que a excitação causada pelas 
drásticas mudanças possa lhe prejudicar a saúde, decide esconder-lhe os 
acontecimentos. Enquanto a Sra. Kerner permanece acamada, Alex não 
tem muitos problemas, mas quando ela deseja assistir à televisão ele 
precisa contar com a ajuda de um amigo diretor de vídeos. (ADORO 
CINEMA, 2002) 

 

 

Na mesma década, 1990, dois importantes tratados foram estabelecidos, o 

tratado de Maastricht que levou à criação da União Europeia, em 1993 e o Tratado 
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de Amsterdã (1999) que serviu para consolidar o tratado de Maastricht, além de 

propor uma Europa mais democrática e social, melhorou também a política externa 

da União e incentivou a livre circulação dos cidadãos. Seus quatro objetivos oficiais 

englobavam “[...] fazer do emprego e dos direitos dos cidadãos o ponto central da 

União; eliminar os últimos obstáculos à livre circulação e reforçar a segurança; 

conferir à UE uma identidade renovada, de modo a fazer-se ouvir melhor no mundo 

e aumentar a eficácia da estrutura institucional da União” (DECLARAÇÃO DOS 

MEMBROS DO CONSELHO EUROPEU, 2012, p.1-7). 

Nesse período, evidencia-se uma maior preocupação com relação à atenção 

e proteção ao meio ambiente e também à forma de defesa conjunta entre países 

europeus.  

Uma pequena aldeia de Luxemburgo deu nome aos acordos de Shengen que 

permitiu, gradualmente, às pessoas viajarem sem ter seus passaportes verificados 

em fronteiras. Em 1993 foram adicionadas mais “quatro liberdades” no Mercado 

Único: livre circulação de bens, dinheiro, serviços e pessoas. Segundo o website da 

União Europeia, “com o apoio da União, milhões de jovens estudantes tiveram 

oportunidade de intercâmbio em outros países”. 

Atualmente, a União Europeia conta com 28 países membros (Figura 6). Além 

desses aguardam na lista de Países Convidados mais sete países: Albânia, Antiga 

República Jugoslava da Macedônia, Islândia, Montenegro, Sérvia e Turquia. A União 

Européia classifica mais dois potenciais países como Bósnia e Herzegovina e 

Kosovo.  

 
 

PAÍS ANO DE ADESÃO 

Alemanha 1958 

Áustria 1995 

Bélgica 1958 

Bulgária 2007 

Chipre 2004 

Croácia 2013 

Dinamarca 1973 

Eslováquia 2004 

Eslovênia 2004 

Espanha 1986 

Estônia 2004 

 Continua 
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 Continuação 

Finlândia 1995 

França 1958 

Grécia 1981 

Hungria 2004 

Irlanda 1973 

Itália 1958 

Letônia 2004 

Lituânia 2004 

Luxemburgo 1958 

Malta 2004 

Países Baixos 1958 

Polônia 2004 

Portugal 1986 

Reino Unido 1973 

República Checa 2004 

Romênia 2007 

Suécia 1995 
 

Figura 6: Estados-Membro da União Europeia com ano de adesão. 
Fonte: Adaptado do website da União Europeia, 2015. 

 
 

Como se observa na figura 6 houve uma significativa adesão dos países à 

constituição de um bloco unitário no Continente. Tal fato produziu efeitos 

significativos para os países membros, tanto no sentido de prover crescimento 

econômico, como também ocasionar profundas crises.  

Apresentou-se neste capítulo uma breve contextualização histórica dos 

períodos entre guerra e pós-guerra. Enfatizou-se a cidade de Berlim nos períodos de 

Segunda Guerra Mundial e Guerra fria a fim de esclarecer suas implicações na 

problemática deste trabalho. 

No que se refere ao turismo, o livre trânsito entre os países da Comunidade 

Européia, possibilitou uma nova configuração do fluxo turístico e mais pessoas 

puderam, então, viajar e Berlim, com sua história marcante, se tornou um destino 

bastante destacado.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO TURÍSTICA 

 
 

O presente capítulo apresenta uma reflexão sobre a teoria que sustenta os 

conceitos do Ciclo de Vida dentro do destino turístico Berlim. Em seguida, para uma 

melhor visualização da dimensão do turismo com uma contextualização sobre o 

turismo antes, durante e depois dos acontecimentos históricos que permeia a 

atmosfera da cidade e sua influência no turismo contemporâneo da capital alemã. 

 
 

2.1 BERLIM EM CICLOS 

 
 
É intrigante como determinados destinos turísticos têm seus ciclos de vida. 

Alguns, quando entram em declínio, lutam pelo renascimento, enquanto outros 

tentam se reinventar. A Alemanha é um país desenvolvido, com habitantes 

geograficamente incentivados a viajar - visto que está localizada entre destinos 

amplamente turistificados e desenvolvidos como França, Holanda, Suíça, Polônia, 

Itália - teve sua liberdade cerceada, economia devastada, arquitetura destruída e um 

povo que padeceu sob sofrimento, é hoje um dos pólos turísticos mundiais. 

Pretende-se analisar a mudança do foco do país em planejamentos a partir do 

período de Hitler até o atual. Para tanto, observa-se grande similaridade entre os 

períodos de nazismo e de Guerra Fria do lado oriental, visto que as viagens 

existiam, o lazer era incentivado, porém controlado pelo governo. Destinos, 

temporadas, estada não estavam tão livres o quanto se tem hoje no século XXI.  

De acordo com a revisão sobre a Teoria Clássica do Ciclo de Vida de Valls 

(2006), os destinos turísticos passam por fases e o autor chama a atenção para 

cinco fases que comumente ocorrem: início, desenvolvimento, expansão, 

maturidade e declínio e obsolescência. 

O início de cada destino pode ter sido originado por motivos distintos, 

endógenos e exógenos, como por moda, por causas imprevisíveis, com o propósito 

de substituição de outro, por causas aleatórias como conflitos bélicos, uma 

inovação, necessidade melhoramento em acessibilidade de determinado local etc. 

Não apenas, pode-se também iniciar de maneira espontânea ou a partir de 

planejamento (VALLS, 2006, p. 42). 
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O desenvolvimento é a etapa, que segundo Valls (2006), “[...] segue a anterior 

de forma natural, de maneira que, na maioria dos casos, é difícil estabelecer uma 

fronteira entre ambas” (p.42). Essa fase caracteriza-se pela grande quantidade de 

investimentos, previamente planejados ou não (VALLS, 2006, p. 42-43). 

Em continuação à etapa de desenvolvimento, a expansão é o resultado do 

sucesso dos destinos que prosperaram. O foco desta fase é a gestão dos negócios 

e da concorrência (VALLS, 2006). 

A penúltima etapa é chamada de maturidade, nela o turismo se torna uma 

atividade muito significante para a economia do destino. Suas características 

marcantes são o desaceleramento no crescimento das vendas e aumento da 

concorrência (VALLS, 2006). 

A última fase é a de declínio, trata-se da desaceleração na procura pelo 

produto, fase de prejuízos que culminam em redução de preços como estratégia de 

permanência no mercado. A obsolescência é o resultado da desatualização do 

destino (VALLS, 2006). 

O autor ainda chama atenção para a questão da sustentabilidade do destino 

turístico:  

 
A abundância que forma a unidade de conteúdo básico territorial e 
patrimonial não pode se destruir nem deve diminuir ao longo de nenhuma 
das fases do ciclo de vida do destino; longe de sucumbir ante a pressão 
turística, incorporará constantemente novas contribuições.  
Esse acervo sustentável é a base da competitividade e se projeta em todas 
as fases do ciclo do destino através dos seguintes ângulos: o equilíbrio 
populacional e da identidade cultural; o desenvolvimento econômico e social 
maior do que pode ser obtido em outros setores e outras combinações de 
fatores produtivos; a manutenção do valor do território, do patrimônio e dos 
ativos existentes de acordo com a capacidade de carga de cada território; e 
a competitividade internacional (VALLS, 2006, p. 46). 

 
 

Nota-se que a Teoria do Ciclo de Vida ratifica a importância de um 

planejamento adequado visando à sustentabilidade nos negócios turísticos dos 

destinos. Com isso, se não houver planejamento adequado o turismo pode 

sucumbir. No caso da Alemanha, a negativa turística não foi por conta de 

planejamento e sim por questões de guerra.  

É importante esclarecer que o turismo alemão teve início no século XX, 

porém, em uma configuração elitizada, tratava-se de privilégio dos membros 

abastados da nobreza e da burguesia as viagens de lazer. As estações de férias não 

eram tangíveis aos habitantes que não se encaixavam nestas classes (DW, 2013). 
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Pode-se considerar que o desenvolvimento do turismo na Alemanha (Figuras 

7A e 7B) evoluiu com o apogeu do Nazismo em 1933. O governo de Adolf Hitler 

investiu em viagens como forma de propaganda para seu regime político, fomentou 

a atividade por meio de estruturação e planejamento no setor. Com o intuito de 

convencer a classe operária às vantagens desse modo de governo, os nacional-

socialistas organizavam viagens populares e há a explosão do turismo de massa 

(DW, 2013). Entretanto, mesmo com o forte planejamento do partido Nazista, a 

guerra estacionou o turismo. Deve-se ressaltar a mudança do planejamento do país 

em relação à atual. 

 
 

 

  

 

Figura 7A: O universo privado em tempos de 
ditadura: divertimento das férias alemães com 
suásticas (1939). 
Fonte: Foto reproduzida da exposição do 
interior do Topographie des Terror. 
 
 
 

  Figura 7B: Um local de peregrinação para os 
entusiastas do Führer: admiradores e curiosos 
da multidão de Adolf Hitler casa "Wachenfeld", 
o futuro "Berghof", em Obersalzberg perto 
Berchtergaden (1934/1935). 
Fonte: Foto reproduzida da exposição do 
interior do Topographie des Terror. 

 
 
Ainda nesse sentido, "Em 1933, os nazistas fundaram a organização de lazer 

Força pela Alegria (KdF, na sigla original), que se transformou de pronto na maior 

agência de viagens do mundo" (DW, 2013 apud SPODE). De acordo com a 

emissora internacional da Alemanha, Deutsche Welle (DW) “[...] a KdF atraía os 

amantes das viagens com uma oferta muito especial: cruzeiros marítimos, 

normalmente um luxo exclusivo das classes altas” (DW, 2013). Percebe-se, então, a 

expansão no turismo alemão. 
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Enquanto a prosperidade da expansão era sentida no país, a Grande 

Segunda Guerra se iniciava e, naturalmente, em tempos de guerra, o turismo fica 

fora da lista de prioridade dos planejadores e, também, dos habitantes. A expansão 

do lugar a um turismo estacionado, a curva do ciclo de vida declina e do lugar às 

estratégias de guerra. 

Sem intervalos, após o fim da Guerra o mundo começa a se reorganizar 

(fronteiras e reconstruções), como citado no capítulo anterior. Durante a Guerra Fria 

o turismo se configurou de maneira ímpar nas diferentes polaridades mundiais, se 

comparado às capitais ocidentais o turismo de Berlim pode ser considerado único – 

nos moldes do turismo pós-guerra. 

Com a divisão física em Berlim, os países que seguiam o sistema socialista 

de governo, podiam usufruir do turismo, todavia, vale ressaltar que o Estado 

controlava as férias de seus cidadãos. Assim, as viagens eram permitidas, 

entretanto, o destino e a duração não eram de livre escolha. Considera-se o novo 

início do turismo berlinense, a retomada das atividades do setor não teve o mesmo 

rumo do período de propaganda nazista, porém há algumas similaridades.  

Os cidadãos da RDA que queriam viajar dentro do próprio país somente 

podiam fazê-lo nas nações vizinhas como: Hungria, Polônia e Tchecoslováquia. 

Todas que corroboravam com o regime socialista.  

Apenas após a queda do Muro de Berlim o livre trânsito foi permitido por não 

mais existir diferenciação entre alemão ocidental ou oriental. Em contrapartida, 

àqueles que estavam do lado ocidental do país tinham livre escolha e livre trânsito 

entre os países ocidentais e com autorização para países socialistas. 

Com a queda do Muro de Berlim, há novamente uma reorganização no 

planejamento turístico. As paredes de opressão tornam-se galerias de arte a céu 

aberto, atrações turísticas. Os temidos Checkpoints, já não controlam mais nenhum 

passaporte, não há mais diferença monetária no país que retorna sua capital à 

Berlim, agora unificada. 

O turismo do século XXI tem outros predicados relacionados com a sociedade 

do espetáculo, do entretenimento e da experiência, que torna tanto Berlim como sua 

história atrações turísticas na contemporaneidade.  

Não é tão fácil responder à pergunta de por que Berlim foi e é uma das 

cidades mais populares do mundo. Schneider (2014) faz uma analogia cômica entre 
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Berlim e a personagem dos desenhos infantis. Para ele, Berlim é a Cinderela10 das 

capitais Europeias (SCHNEIDER, 2014). 

Schneider (2014, p. 6) ainda afirma que “[...] o Muro é simplesmente o 

monumento mais famoso de Berlim – É o homólogo alemão para a Estátua da 

Liberdade”. Porém, não é o único. Ano após ano, o Memorial do Holocausto registra 

bem mais de um milhão de visitantes. Em 2011, 650 mil pessoas visitaram o recém-

concluído Memorial do Muro de Berlim em Bernauer Straßee, nesse mesmo ano, 

340 mil turistas escolheram visitar Berlim-Hohenschönhausen Memorial (o complexo 

prisional especial do serviço secreto da Alemanha Oriental), onde ex-detentos 

descreviam o que eles tinham sido obrigados a suportar em celas de prisão da Stasi 

onde eram interrogados (SCHNEIDER, 2014). 

Atualmente, metade dos turistas que visitam Berlim vem do exterior, e seus 

números continuam a crescer a cada ano. Previsões já apontam que a cidade, 

contabiliza 25 milhões de pernoites e, em breve, poderá alcançar Paris com 37 

milhões de visitantes que pernoitam, perdendo apenas para Londres (SCHNEIDER, 

2014). 

Ainda segundo Schneider (2014) a atração de Berlim parece ser exatamente 

o sentimento de estranheza, incompletude perpétua, e a vivacidade inerente a essas 

qualidades. Berlim foi "condenada para sempre no quase e nunca no sendo". Não se 

devem subestimar as vantagens da incompletude, a imperfeição e a falta de beleza 

aos moldes românticos podem proporcionar. Não há como avaliar ao certo até que 

ponto a sensação de liberdade que a necessidade de ter algo a completar carrega e 

até que ponto a beleza pode interferir negativamente na sensação de exclusão. O 

belo, o caro e o perfeitamente restaurado já são previamente esperados, já são 

conhecidos e talvez não tão mais desejados (SCHNEIDER, 2014). 

Valls (2006) relaciona o equilíbrio populacional e a identidade cultural dos 

destinos, visto que “[...] os novos usos turísticos não podem destruir a relação 

original existente entre a população histórica residente, por um lado, e o território e o 

patrimônio, por outro.” (p. 56 -47).  

                                            
10

Schneider (2014) questiona: se a beleza não é o ponto, então o que é? Em sua pesquisa de campo, 
o autor interrogou jovens sobre este ponto especial de Berlim e a resposta mais obvia que recebeu 
foi: “Berlim é a única grande cidade sem uma hora de encerramento obrigatório, onde você pode 
comer e/ou ficar perdido por dez a vinte euros, e onde o S-Bahn

10
 irá levá-lo a qualquer Club, mesmo 

às quatro da manhã.” (SCHNEIDER, 2014, p. 6). A pesquisa do autor apresenta um dos pontos fortes 
de Berlim, porém não o único..(SCHNEIDER, 2014). 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fe
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A destruição da antiga paisagem urbana são hoje, marcas arquitetônicas da 

cidade. De acordo com Schneider (2014, p.7) “Apesar e por causa de tantos novos 

recomeços”, o que poderia ser considerado defeituoso pela visão de muitos, é 

aproveitado pelos gestores da cidade. 

Berlim detinha ao mesmo tempo, viajantes assíduos e incentivados (lado 

ocidental) e pessoas turisticamente limitadas (lado oriental), visto que a lista de 

locais possíveis de se visitar era limitada, fato facilmente inteligível por não poderem 

ultrapassar as fronteiras ocidentais. 

O turismo no pós-guerra foi utilizado na reconstrução das economias, pois 

gerava circulação de capital. A origem do Turismo Social subvencionado pelo 

Estado. Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Polônia e Alemanha Oriental estavam 

na lista de destinos para onde os cidadãos provenientes de sistemas políticos 

socialistas poderiam visitar ou fazer turismo. A escassez de material científico sob o 

enfoque deste período dificulta a análise sobre o mesmo. No entanto, não se pode 

ignorar a importância desta lista de países que possibilitou, durante o período de 

Guerra Fria, lazer às pessoas cercadas pela Cortina de Ferro.   

 
 

2.2 O TURISMO EM BERLIM DURANTE O MURO 

 
Este subcapítulo visa a apresentar a conjuntura turística durante a divisão da 

Alemanha. Desde sua idealização, o Muro que dividia Berlim impulsionou a 

reorganização política em ambos os lados da cidade. As viagens de fronteira 

configuraram um turismo apresentado pela ótica política vigente como forma de 

propaganda, divulgando a cultura de cada lado. 

Os cartões postais remanescentes deste período ajudam a uma melhor 

visualização dos sinais de interesse sob o viés turístico ao longo da Cortina de 

Ferro, mais especificamente ao longo do Muro de Berlim.  

O turismo de fronteira atingiu seu pico nos anos após a construção do Muro 

de Berlim em 1961 e perdurou até seu desmantelamento em 1989. Configura-se 

atualmente como um dos principais atrativos da cidade.  

De acordo com Eckert (2011), o turismo de fronteira foi um grande fenômeno: 

em 1969, por exemplo, 1,65 milhões de pessoas visitaram a borda do Muro de 

Berlim, 23.000 eram estrangeiros. Em 1978, os centros de informação ao longo da 
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fronteira relataram uma média de 153.282 visitantes por mês, com um aumento 

anual de 1,84 milhões. Em 1985o comando RDA contabilizou, apenas no setor 

Norte, 212.555 visitantes. A percepção sobre quem era turista não era clara, no 

início. Porém, com o passar do tempo, configurou-se um turismo de massa com pico 

nos meses de verão especialmente no dia 17 de junho, quando os alemães 

ocidentais comemoram o levante11 de 1953 dos trabalhadores da RDA. Nesse 

sentido, havia flutuações turísticas sazonais regulares na fronteira Ocidental 

(ECKERT, 2011). 

Segundo a autora, o turismo de fronteira era majoritariamente configurado 

como excursionista, ou passeios de um dia (Tagesausflüge), realizados 

individualmente e em excursões organizadas. Essas viagens eram incentivadas pelo 

governo em nível federal, estadual e local, que financiavam e disponibilizavam 

funcionários para os grupos de viagem se ela fosse enquadrada como uma excursão 

educacional. O objetivo dessas viagens era demonstrar um compromisso com os 

alemães do outro lado da cerca (ECKERT, 2011). 

A figura 8, um cartão de 1951, mostra o exterior do Klause com caminhões na 

fila no Checkpoint. Em 1952, esses postos fronteiriços controlados foram 

severamente restringidos aos moradores da RDA. Eckert (2011) afirma que o cartão 

segue as convenções de postais ilustrados produzidos para destinos de férias, 

oferecendo "saudações de fronteira” (ECKERT, 2011). 

 
 

                                            
11

 Teve início logo após a morte de Josef Stalin, quando Lavrenti Béria deu anistia política para cerca 
de 1 milhão de prisioneiros soviéticos (AZEVEDO, 1999). 

http://www.infoescola.com/biografias/stalin/
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Figura 8: Cartão postal com Checkpoint Alpha em Helmstedt, 1950. 
Fonte: Coleção de Astrid M. Eckert.   

 
 
A figura 9 contém um cartão da cidade Hohe Geiß que ilustra um dos pontos 

de fronteira que possuía infraestrutura turística. Enquanto alguns pólos aleatórios 

implicam um limite, o espaçamento generoso dos pólos sugere permeabilidade em 

vez de limite. A placa, erigida pelo Consórcio para uma Alemanha indivisível 

(Kuratorium Unteilbares Deutschland), sinaliza que 'Aqui a Alemanha ainda está 

dividida‟. Por outro lado, também, é a Alemanha.  

 

Figura 9: Cartão Postal da Floresta da Bavária na Cortina de Ferro. Final da década de 1950. 
Fonte: Coleção de Astrid M. Eckert. 
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O constante crescimento no número de visitantes fez com que se criassem 

centros de informação. De acordo com Eckert (2011) em 1978, havia na Bavaria 15 

deles, 14 em Hesse, 10 em Schleswig-Holstein, 27 na Baixa Saxônia, equipados 

como painéis de informação ou quiosques. Baixa Saxônia, o estado que dividiu o 

trecho mais longo da fronteira com a RDA (544 km), tinha tomado a liderança na 

criação de tais centros no primeiro semestre de 1960 (ECKERT, 2011). 

Grupos poderiam reservar passeios pela fronteira (Figura 10) com o escritório 

local da unidade de alfândega ou da guarda de fronteiras. Esta prática foi encorajada 

pelas autoridades da Alemanha Ocidental, a fim de impedir que os visitantes 

violassem a linha de demarcação, o que poderia provocar um encontro com os 

guardas de fronteiras orientais, e para garantir que eles receberiam informações 

sobre as fortificações de fronteira que configuravam a visão política à visita 

(ECKERT, 2011). 

 

 
Figura 10: Cartão Postal mostrando Policial de fronteira da Alemanha guiando um grupo de 
excursionistas e observando o outro lado da fronteira. Final da década de 1970. 
Fonte: Coleção de Astrid M. Eckert. 
 
 

Tendo por referência o quadro do turismo em Berlim durante sua divisão, 

pode-se afirmar que o turismo de fronteira existiu e servia de ferramenta política 

para ambos os lados. 
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2.3 A CIDADE DO MURO E OS PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS ATUAIS 

 
 
De acordo com Bauman (2001) “O tempo é diferente do espaço porque, ao 

contrário deste, pode ser mudado e manipulado” (p. 130). Parte do apelo de Berlim é 

histórico - tanto os bons quanto os perversos: Berlin, "a metrópole do mundo da 

década de 1920" o lar de uma notável boemia internacional; Berlim, a "capital do 

Terceiro Reich", onde os crimes mais chocantes do século passado nasceram; 

Berlim, "a cidade do Muro", divididos por 28 anos antes de finalmente ser 

reunificada. Praticamente nenhuma cidade experimentou extrema transformação 

nos últimos cem anos (SCHNEIDER, 2014). 

Schneider (2014) chama atenção ao particular apelo que Berlim ostenta do 

passado até os dias atuais. É fato que todo o mundo ficou impressionado com o 

quão rápido, após a queda do muro, a cidade se redefiniu. Seus lotes vagos foram 

logo preenchidos por edifícios e, com rapidez semelhante, cortaram-se laços com 

estruturas e sistemas anteriores, incluindo o legado estrutural da força de ocupação 

americana. Pode-se dizer, então, que o Muro de Berlim é, sim, a estrutura mais 

famosa da cidade, porém não a única.  

Potsdamer Platz foi o centro financeiro da Alemanha, destruído na Segunda 

Guerra Mundial, e uma das áreas mais devastadas de Berlim durante a Guerra Fria. 

Esta devastação é apresentada por uma narrativa de Tavares (2006) sobre o filme 

Asas do Desejo (1987). 

 
 
Seguindo a linha do muro, sem esperanças caminha o “velho contador de 
histórias berlinense”. Ao seu lado, com a mão sobre seu ombro, inutilmente 
busca consolá-lo, um anjo. Capaz de escutar seus pensamentos, permite 
também a nós espectadores, conhecê-lo: “Não encontro a Potsdamer 
Platz”. A paisagem por onde caminham não poderia ser mais desoladora; 
um vasto campo, preenchido apenas com um tipo de mato urbano duro, 
torna ainda mais agudo o vazio que ecoa da questão. Incrédulo com o que 
vê, ou melhor, com o que não mais é presente e já não pode encontrar, 
prossegue o velho em sua busca: “aqui, não pode ser. O café Josti ficava na 
Potsdamer Platz, ia lá as tardes conversar, tomar café e observar as 
pessoas. Fumar um charuto no Loese & Wolf, tabacaria de renome... Bem 
aqui. Não pode ser a Potsdamer Platz! Ninguém por perto a quem 
perguntar. Era um lugar cheio de vida. Bondes, ônibus puxados por cavalos, 
e dois carros: o meu e o da loja de chocolates. A loja Wertheim também era 
aqui [...] Aí, surgiram as bandeiras, o  lugar ficou cheio delas, e as pessoas 
não eram mais simpáticas, nem a polícia. 
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Tavares (2006) ao analisar o relato que faz do filme (Figura 11) apresenta a 

seguinte reflexão: 

 
 
[...] a personagem em questão caminha pelo vazio ao lado de Cassiel, o 
anjo que lhe escuta, mas que nada pode fazer para lhe poupar o 
desconsolo da impossibilidade de encontrar aquele lugar que tantas 
memórias lhe desperta. O velho e lúcido homem relembra com pesar a 
mesma Berlim que inspirara os expressionistas alemães em suas cenas 
urbanas; lugar das vanguardas artísticas do início do modernismo, palco da 
multidão da metrópole industrial. 
 
 

 
Figura 11: Cenas do Filme Asas do Desejo 
Fonte: Tavares, 2006. 
 

O autor usa ainda em sua argumentação a tela Postdamer Platz, de Ernest 

Kirchner, expoente do modernismo alemão, pintada em 1914. A cena de rua que 

exemplifica o que era a Potsdamer Platz durante a noite12 (Figura 12).  

                                            
12

Suas obras foram destruídas na ocasião da famosa exposição nazista “ErtertateKunst”, realizada 
em 1937, com objetivo de banir a arte moderna e com ela, suas aspirações à revolução moral, 
estética e política. Em 1938, Kirchener suicidou-se. 
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Figura 12: Tela Postdamer Platz. 

Fonte: Tavares, 2006. 
 

 

A leitura da tela feita por Tavares (2006) mostra que: 
 

 
 
Vemos em primeiro plano, duas prostitutas; a primeira, mais nova, traja-se 
de um azul reluzente, enquanto a segunda, mais velha e sóbria, traz o rosto 
coberto por um fino véu transparente. Ao fundo, dois prováveis clientes. 
Atrás deles, surge a arquitetura que desenha o espaço; ao centro a 
Potsdamer Bahnhof, à sua esquerda o café Piccadilly e à sua direita a 
Pschorr-Haus. É curioso que um arquiteto de formação como Kirchner, ao 
retratar uma praça, não faça de seu motivo primordial os edifícios que a 
conformam. Antes, para o pintor, a praça parece extrair sua mais 
significativa expressão do movimento conflituoso e impressionante da 
metrópole. 
A pintura de Kirchner ilustra bem os pensamentos do personagem de 
Wenders; Potsdamer Platz era então “um lugar cheio de vida”, repleta de 
cafés e bares noturnos, abarrotada de ônibus e bondes, um lugar onde a 
mistura característica das aglomerações metropolitanas encontrava espaço 
para suas contradições intensamente poéticas e expressivas. 
 
 

Atualmente, é a área mais moderna em toda a cidade (Figuras 13A e 13B). 

Com arquitetura e construções extraordinárias, no lugar que era conhecido como 

“terra de ninguém” (antes da queda do Muro) por não pertencer a nenhum país. Ela 

inclui 19 prédios, 10 ruas e duas praças. Estende-se por 550 mil metros quadrados 

de área bruta de construção - além de escritórios e residências - dois hotéis, um 
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cinema, três teatros, um cassino, duas casas noturnas, dois centros de saúde, um 

centro comercial com mais de 130 lojas e 30 restaurantes, bares e cafés. Também é 

onde se encontra um dos elevadores panorâmicos mais rápidos da Europa. O muro 

cruzava a praça ao meio e hoje é possível estar ao mesmo tempo de ambos os 

lados, ocidental e oriental (POTSDAMERPLATZ, 2015). 

Todos os dias aproximadamente 100.000 pessoas experimentam o que 

chamam de “mistura única de arte, entretenimento, compras e cosmopolita - e por 

último, mas não menos importante, para sentir a respiração da história” 

(POTSDAMERPLATZ, 2015). 

 
 

 

  

 

Figura 13A: A movimentada Potsdamer Platz. 
Berlim 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 
 

  Figura 13B: Uma das Faces do Edifício Sony 
Center. Berlim 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal 
 

 
 
No interior do Sony Center, há a maior loja do brinquedo Lego13 do mundo, 

além de grande atração o local dispõe de uma cidade em miniatura. Trata-se de uma 

mini Berlim totalmente constituída por legos. Para acessar a Legolândia é obrigatório 

estar acompanhado de, pelo menos, uma criança.  

 

 

                                            
13

 The Lego Group é uma  empresa dinamarquesa fundada em 1932. 
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Figura 14: Berlim em Miniatura na Legolândia de Berlim.  
Fonte: Portal Globo e Blog Conectando Europa e Brasil 

 
 
Nesse sentido, pode-se dizer que este atrativo soma ao imaginário sobre a 

cidade, não apenas, além de incentivar o consumo também fomenta a curiosidade 

infantil com relação à estrutura urbanística e cultural de Berlim, em sua miniatura em 

legos da figura 14. 

 

 

 

  

 

 

Figura 15A: Entrada de Shopping Center em 
Potsdamer Platz. Berlim 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 
 

  Figura 15B: Interior de Shopping Center da 
Potsdamer Platz. Espaço comemorativo aos 
25 anos da queda do Muro de Berlim com 
cenário que recria placas de Checkpoints. 
Berlim 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 

 
Como citado, Berlim se apropria de elementos memoriais das Guerras. 

Observa-se ao centro da figura 13A uma fração do que restou do Muro de Berlim, na 

figura 15A outras quatro partes do muro e na figura 15B uma recriação de cenário 
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que da alusão às placas fronteiriças entre ocidente e oriente. Em novembro de 2014 

(mesma data em que as imagens deste trabalho foram feitas), comemoraram-se os 

25 anos da queda do Muro e isso poderia ser uma explicação à abundância de 

elementos (como esta enorme seta inflável que aponta para o fragmento do Muro de 

Berlim bem a sua frente, vê-se na figura 14A) que estimulam a volta ao passado 

com seus elementos físicos. 

Entretanto, grande parte desses elementos é fixa e não apenas selecionados 

e expostos em datas comemorativas. Trata-se de parte da cidade, reforçam a 

sensação do visitante de que a história está em toda Berlim. Schneider (2014) 

questiona o fato de a cidade não ter sempre sido um lugar de trânsito, uma cidade 

com mais de um passado e um futuro do que um presente.  

Vê-se na figura 15B a apropriação do espaço contemporâneo do Shopping 

Center que se contrasta sob a ótica artística da reconstrução do que eram as figuras 

das placas dos Checkpoints, com uma simulação do que seria a experiência de 

estar em uma área fronteiriça. A instalação14 suscita e possibilita ainda a construção 

imagética do que era viver sob vigilância e com barreiras à mobilidade. 

A praça torna-se o ponto fundamental de interesse na dinâmica urbana da 

cidade reunificada, sendo um dos lugares que marcou não apenas no plano físico, 

mas também simbolicamente a religação entre leste e oeste. 

Sua reconstrução colaborou para a construção de ideologias econômicas e 

políticas. Foi uma experiência de equacionar a memória e a história com o novo, na 

reinserção da Alemanha como país importante no capitalismo global e de Berlim no 

mapa das mais importantes capitais europeias.  

Próximo à Postdamer Platz fica a Topografia do Terror (Topographie des 

Terrors), este espaço tem função de memorial e tem esse nome porque é uma 

exibição a céu aberto de fotos e documentos da época da separação. Não apenas, é 

um dos atrativos da cidade que interliga as histórias de guerras, desde a Segunda 

Guerra Mundial até a Guerra Fria. Este terreno já alocou o escritório da Guestapo15·, 

local em que foram arquitetados planos de genocídio aos judeus e as perseguições 

a outras minorias e opositores do nazismo. Além disso, o local foi um ponto de 

                                            
14

Entre as características principais das Instalações artísticas está a desconstrução de espaços, 
conceitos e ideias. Este estilo artístico surgiu em meio ao contexto da Arte Conceitual, ou seja, as 
instalações não permitem a criação de um conceito único, mas ganham significados a partir de sua 
essência e do que ela desperta em quem a vê. 
15

Geheime Staatspolizei ou Guestapo era a polícia secreta do Estado Alemão. 
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concentração por muitos anos, onde mais de trezentas tentativas de fuga (maioria 

falha) foram feitas, vários túneis de fuga haviam sido construídos.  

Schneider (2014) interpreta o Memorial como um compromisso. Partes 

originais do muro e o que restou dele (vigas) foram preservadas. Mostra em painéis 

a brutalidade do regime em fotos e textos sobre todos os países e estados 

devastados pela Segunda Grande Guerra e Guerra Fria (Figuras 16A e 16B). 

 
 

 

  

 

Figura 17A: Topographie des Terror, 
exposição a céu aberto. Berlim 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 
 

  Figura 17B: Topographie des Terror. Berlim 
2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 
 

 
 
Alexander Platz era uma das fronteiras entre Berlim Oriental e Berlim 

Ocidental. Carrega diferenças arquitetônicas e também o estilo de vida da cidade, 

até hoje. Na figura 14, pode-se observar três momentos desta praça: antes da 

Segunda Guerra, bombardeada durante a Guerra e no pós-guerra.  

 

 

Figura 17: Alexander Platz em 2006, durante a Guerra e Atual. 

Fonte: Fkoester. 
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O ponto central da praça é a torre de TV Fernsehturm (Figura 17), que além 

de ser uma das construções mais altas da Europa, foi construída para impedir que o 

sinal de televisão capitalista chegasse às casas dos orientais para evitar a tentação 

ocidental. É o centro da cidade, de onde chegam e partem diversos moradores e 

turistas todos os dias. A praça é rodeada por Shopping Centers, lojas, restaurantes, 

atrativos turísticos, transportes interligados.  

 
 

 

Figura 18: Torre de TV (Fernsehturm). Berlim, 2014. 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 
 

Outro local significativo é o Checkpoint Charlie que funcionou até 1989, data 

do fim da Guerra Fria. Área de interesse político atualmente, além de ser o ponto 

mais famoso da antiga fronteira das tropas aliadas em Berlim. Era a passagem onde 

os visitantes estrangeiros tinham autorização para cruzar do leste para o Oeste. 

Oferece diariamente uma encenação para os turistas como se eles estivessem 

“deixando a zona americana” de Berlim Ocidental. Os atores, em um clima 

descontraído, interpretam os guardas da fronteira do Muro, vestidos como soldados 

americanos e com uma fisionomia de seriedade, que logo se vai depois do primeiro 
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“click”. O turista tem a opção de apenas observar ou pode pagar aproximadamente 

dois euros, e tirar uma foto com os guardas no Checkpoint (Figuras 19A e19B). 

Além disso, em diversas áreas de antigos Checkpoints o turista tem a opção 

de receber um carimbo das antigas fronteiras orientais e ocidentais.   

 
 

 

  

 

Figura 19A: Encenação dos Guardas do 

Muro. Berlim, 2014. 

Fonte: Acervo Pessoal. 

  Figura 19B: Turistas visitando o Checkpoint 

Charlie. Berlim, 2014. 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 
 
Observam-se também, pelas ruas de Berlim, vendedores de artigos que 

remetem ao antigo Império Vermelho (Figura 20). A Rússia virou souvenir da cidade, 

são vendidos diversos utensílios que lembram os soldados e a cultura russa, que 

dominou por tanto tempo uma parte significativa de Berlim. 
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Figura 20: Vendedor de Artigos da Antiga DDR. Berlim, 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 
 

 

São vendidos caps dos soldados russos, placas da antiga República 

Democrática (Deutsche Demokratische Republik), bonecas russas. Os vendedores 

estão, geralmente, próximos aos pontos de grande fluxo turístico. 

East Side Gallery é a sessão mais extensa que restou do muro. Durante a 

Guerra Fria não era permitido pintar o muro do lado oriental, só foi permitido depois 

de sua queda. De acordo com Schneider (2014), após a reunificação, o Conselho de 

Ministros do Lado Leste de Berlim contratou uma série de artistas internacionais 

renomados para pintar com tinta spray uma longa extensão do Muro. Porém, ao 

contrário da parede original, a nova parede de concreto foi feita de material barato e 

não aguentou as intempéries do Hinterlandmauer16 (figura 21) e parte da East Side 

Gallery se desintegrou.  

 

                                            
16

Hinterlandmauer foi o muro de contenção construído para evitar que pessoas alcançassem o muro 
de Berlim e tentassem fuga. 
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Figura 21: Turistas fotografando no Hinterlandmauer. 
Fonte: Acervo Pessoal 
 
 

Em seguida, iniciaram-se ações de preservação do muro, que foi preenchido 

com concreto, reforçando seu aço, tratado para evitar mais corrosões. Logo, 

diversos artistas foram novamente chamados para reparar as obras danificadas ou 

mesmo refazê-las. O problema foi encontrar e convencer todos os artistas, alguns 

não estavam mais vivos, outros não foram encontrados e muitos simplesmente 

recusaram o convite. Ajudaram na recriação das obras “87 de 115 artistas, 

recebendo três mil euros de „compensação‟ para reembolso de tempo e despesas” 

(p.157). 

Diferentemente do lado oriental, onde eram permitidas manifestações 

culturais em diversas formas, a East Side Gallery é como uma relíquia de um 

momento histórico, além de ser um documento como forma de protesto escrito em 

paredes de opressão, é conhecida como galeria aberta (Figuras 22A e 22B). 
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Figura 22A: East Side Gallery e suas 
intervenções contemporâneas. Berlim 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 

  Figura 22B: Turistas interagindo na sessão da 
East Side Gallery. Berlim 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 

 
 
Além da longa extensão restante do Muro, oferece-se atualmente um 

empreendimento turístico alocado nas águas do rio Spree que chama a atenção dos 

turistas. Trata-se de um barco hotel (figura 23). Além de ofertar acomodações para 

pernoite de turistas, o barco também funciona como área de lazer para visitantes, 

bebidas e pequenos snacks também estão no cardápio do empreendimento. O local 

também é conhecido por suas festas.  

 
 

 

Figura 23: Hostel e Lounge aquático na East Side Gallery. Berlim, 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 
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Brandenburguer Tor ou Portão de Brandenburgo era a antiga entrada real da 

cidade de Berlim. Todas as cidades clássicas da Europa possuem portões/portais 

que serviam para recepcionar seus convidados e visitantes. O Portão de 

Brandenburgo é o único que restou dos quatorze que serviam de porta de entrada 

para a cidade e hoje é símbolo de Berlim, além de grande atrativo turístico. Ele 

nunca foi coadjuvante, constantemente presente nas fotos e nos grandes momentos 

da cidade, é o portão de entrada da famosa Unter den Linden que é a principal 

avenida da antiga Berlim Oriental. Nesta se estende um número considerável de 

atrativos turísticos e importantes prédios históricos como a embaixada da Rússia, a 

Ópera de Berlim, o Museu Guggenheim de Berlim, Berliner Dom, diversas lojas de 

souvenires, restaures, cafés, lojas de chocolate, artistas e músicos autônomos 

(Figura 24). 

 
 

 

Figura 24:Unter den Linden, Berliner Dom e Brandenburger Tor. Berlim, 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 
 
 

Outro ponto entre o muro que separava as cidades ao meio é o Mauerpark ou 

simplesmente Parque do Muro, em Português. Pode-se dizer que este trecho é um 

sinal de vida, visto que a antiga faixa de morte se tornou em um enorme parque 

verde com público majoritariamente jovem (Figura 25). 
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Figura 25: Mauerpark em uma tarde de Domingo, dia de Mercado de Pulgas. Berlim, 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 
 
 

Atualmente, há nas redondezas do Parque bazares regulares também 

conhecidos como mercado de pulga, onde se comercializam diversos artigos desde 

artesanato, roupas usadas, sapatos usados, comidas e bebidas até especiarias. Não 

apenas, há também, playgrounds, teatro de fantoches, parede para escalada e 

anfiteatro que atraem centenas de visitantes todos os fins de semana. 

Schneider (2014, p.156) menciona que “[...] o remanescente do muro se 

tornou um fantasma de recreio”. O autor ainda relembra que ao entardecer de cada 

domingo, os gramados do Parque ficaram repletos de garrafas de cerveja deixadas 

pelos jovens que ali passavam o tempo e fruíam do recém-reutilizado espaço livre.  

Este problema foi solucionado em médio prazo, desde que Joe Hatchiban 

começou a colocar seu karaokê no anfiteatro do parque e distribuía sacos de lixo 

para o público, logo o gramado do Mauerpark se tornou mais verde e limpo. 

Schneider (2014) comenta que “[...] você poderia até mesmo afirmar que Mauerpark, 

com seu semeado Tiergarten, é a versão do Central Park (Nova York) em Berlim.” 

(SCHNEIDER, 2014, p.156). 

Este último, o Tiergarten (Figura 26) é considerado um “pulmão verde” para a 

cidade. Seus 210 hectares e 2,1 quilômetros configuram-no como o segundo maior 

parque de Berlim. É uma área muito bem quista e preservada por seus moradores e 

popular entre os turistas. Estende-se da Potsdamer Platz até o Brandenburger Tor. 

Seu significado em Português é “jardim dos animais”, já que nos primórdios era um 

campo de caça da realeza no reinado de Friedrich I. No reinado seguinte, Fredrich II, 

marcou a arquitetura do local com reformas visando à criação de área de lazer para 

a população (TIERGARTEN, 2012). 
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Remanescem desse período canteiros de flores de formas geométricas, 

labirintos, fontes e lagos ornamentais. Como toda a capital, o jardim foi seriamente 

danificado durante as guerras e em sua última reforma, o paisagista Peter Joseph 

Lenné, remodelou o parque ao layout inglês, com trilhas para cavalos, bicicletas e 

pedestres, lagos com ilhas, canais e pontes. Atualmente chama atenção por sua 

cervejaria a céu aberto e a barcos de aluguel (TIERGARTEN, 2012). 

 

 

 

Figura 26: Tiergarten, Berlim 2014.  
Fonte: Acervo Pessoal. 

 
 
Durante a Guerra Fria o parque serviu como lugar de lazer, para relaxar e 

descansar àqueles do outro lado do muro, com poucas opções de lazer. E hoje 

possui caminhos que cruzam o centro da cidade, sem barreiras à fruição do 

ambiente para habitantes e visitantes. 

 
 

[...] tem a Coluna da Vitória (Siegessäule), no lado norte do parque 
encontram-se o Memorial de Guerra Soviético; o Palácio Bellevue, que é a 
residência oficial do presidente da Alemanha; o Bundespräsidialamt, um 
prédio moderno com fachada em granito preto que fica ao lado do Palácio 
Bellevue, onde funciona um órgão do governo que assessora o presidente 
da Alemanha; a Haus der Kulturen der Welt (Casa das Culturas do Mundo), 
que chama a atenção com seu telhado curvado e onde acontecem 
exibições e eventos de culturas diversas (TIERGARTEN, 2012, [s/p]). 

 
 
Thempelhofer Park (Figura 27) é um parque com área de lazer que se 

estende por aproximadamente 380 hectares. Situa-se na região sul da cidade, 

Thempelhofer é, na verdade, um antigo aeroporto com significância histórica. Como 
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comentado no capítulo anterior, houve um período de bloqueio terrestre por parte 

dos soviéticos para com os americanos, este que foi furado por meio aéreo. Logo, 

este aeroporto permitia o acesso aos aviões americanos que traziam mantimentos à 

Berlim Oriental, cidade isolada (FLUGHAFENGEBÄUDE, 2015). 

Como um paradoxo histórico Thempelhofer é um símbolo de liberdade e 

coação. Livre por ter significado uma das únicas ligações entre ocidente e oriente 

durante a divisão da Alemanha na Guerra Fria. Coagido pela ideologia nazista da 

Segunda Guerra Mundial como local de produção de armas e trabalho forçado 

(FLUGHAFENGEBÄUDE, 2015). 

Agora com um único proprietário, o parque pertence totalmente à Berlim que 

administra e desenvolve o antigo aeroporto e seus espaços adjacentes. Em maio de 

2010 sua área foi convertida em espaço de lazer para os cidadãos e turistas (Figura 

11). O Governo de Berlim representa todos os assuntos relacionados ao antigo 

aeroporto pelo Departamento Senado de Berlim para o Desenvolvimento Urbano 

(FÜHRUNGEN IM FLUGHAFENGEBÄUDE, 2015). 

O parque oferece guiamento com contexto histórico sobre o desenvolvimento 

do aeroporto. E, também, há temas turísticos especiais: 

 

a) Análise do estado atual de Tempelhofer Freiheit; 

b) O desenvolvimento urbano, arquitetura e espaço aberto do complexo 

historicamente classificado; 

c) Estado de desenvolvimento do edifício; 

d) Deliberações e resultados da competição até o momento com relação 

a possíveis usos da propriedade e aeródromo; 

e) Análise de experiências de outras cidades; 

f) Passeios de orientação temática voltados para grupos de profissionais 

atuantes nas áreas de planejamento, ciência e política; 

g) Excursões em grupo realizadas em Alemão, Inglês e Italiano. 

 

O parque Tempelhof é popularmente conhecido pela prática de esportes ao ar 

livre, suas antigas pistas de pouso foram resignificadas e, hoje, o espaço é utilizado 

por ciclistas, skatistas, corredores. Além disso, muitas famílias visitam o parque e 

fazem piqueniques e churrascos nas estações mais quentes (TEMPELHOFER, 

2013). 
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Figura 27: Thempelhofer Park. Berlim, 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 

 
 

Mais um exemplo da apropriação histórica no cotidiano da cidade é a estação 

central de transportes em Berlim (Berlin Hauptbahnhof), vê-se na figura 28 escrito 

“Bombardeio – Bem vindo a Berlim”.  

 
 

 

Figura 28: Berlin Hauptbahnhof. (Bombardeio – Seja bem Vindo a Berlim) 
Fonte: Acervo Pessoal. 
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Outro aspecto a ser destacado é a alteração na percepção dos viajantes, o 

turista contemporâneo dispõe de uma superabundância de informação que configura 

um perfil exigente e as tecnologias de informação investem cada vez mais no campo 

do turismo. A realidade aumentada é uma das novas opções tecnológicas 

(TRAVELERAPP, 2015). 

Na atualidade já se percebe a grande tendência no campo do turismo aos 

aparatos tecnológicos para auxílio em viagens. A tecnologia de realidade aumentada 

consiste na utilização de um aplicativo que permite viajar ao passado e a 

visualização de diversos acontecimentos e imagens no entorno da história do Muro 

de Berlim e reunificação alemã.  

O aplicativo Time Traveler Augmented (figura 29) leva os usuários através de 

um tour com base em GPS em onze dos principais locais históricos relacionados ao 

Muro de Berlim, que tem início no Memorial do Muro de Berlim. Os usuários 

precisam chegar ao local exato com o aplicativo e, em seguida, ele automaticamente 

ativa o modo de rastreamento ótico através do qual os lugares são reconhecidos e 

as histórias dos acontecimentos que tiveram lugar nesse local mais de cinquenta 

anos atrás são mostrados para os usuários e a cena é exibida na tela do visor do 

telefone ou tablet (TRAVELERAPP, 2015). 

O conteúdo interativo de realidade aumentada inclui as imagens da demolição 

da igreja da Reconciliação. Pode-se testemunhar a fuga de Frida Schulze de sua 

janela do apartamento, ou mesmo Conrad Schuman, o guarda de fronteira, saltar o 

obstáculo de arame farpado entre Berlim Oriental e Ocidental. A recriação da 

experiência emocional de determinados momentos históricos é, sem dúvida, um 

grande passo para a experiência turística, é como uma janela para o passado 

(TRAVELERAPP, 2015). 
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Figura 29: Aplicativo de realidade aumentada em Checkpoint Charlie. 
Fonte: Time Traveler APP, 2015. 

 

 
Este capítulo apresentou um recorte sobre a reflexão do Ciclo de Vida do 

turismo alemão, focado na capital Berlim - inserida no contexto histórico e cultural. 

As práticas da atividade turísticas na cidade foram observadas e apontam para a 

grande influência dos acontecimentos históricos, principalmente os hostis, que 

transformaram seu espaço geográfico, seu imaginário e o planejamento da atividade 

turística. Uma vez que, mesmo sobrevivente de catástrofes, a cidade leva consigo 

as cicatrizes de tempos difíceis e, não apenas transformaram-nas em memoriais e 

atrativos turísticos. 
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3. MOBILIDADE 

 
 

Creswell (2006) e Kellerman (2006) apontam para o cerne da mobilidade 

como algo que vai muito além da ideia de deslocamento entre pontos. A mobilidade 

está atrelada ao conceito de movimento de A para B. Entretanto, de acordo com 

Augé (2010) a configuração contemporânea, dada a partir de consequências de 

acontecimentos globais, envolve muito mais do que a ação de locomoção.  Ela 

envolve o contexto histórico, político e social relacionado ao ato de deslocamento, 

de migração, da circulação de produtos, das imagens e das informações. 

 

 

Pensar a mobilidade é pensá-la em diversas escalas para tentar 
compreender as contradições que minam nossa história. Essas têm tudo a 
ver com a mobilidade. Os Estados Unidos encorajam a criação de um 
mercado comum americano, mas constroem um muro na fronteira com o 
México. A Europa parece enfim tomar consciência do fato de que a 
integração nos países de acolhimento não tem sentido se ela não é 
acompanhada de um suporte aos países de migração. Redefinir a política 
de circulação dos homens tornou-se uma urgência no momento em que o 
caráter aproximativo dos diversos “modelos de integração” é revelado pela 
evolução do contexto global (acrescido dos integrismos, terrorismo, 
recrudescimento das ideologias). Pensar a mobilidade é também aprender a 
repensar o tempo (AUGÉ, 2010, p. 99-100). 

 

 

A mobilidade do mundo globalizado está configurada em cenários dinâmicos 

e fluidos. A ideia de ir e vir, do deslocamento espacial está inserida na prática social 

do turismo e mesmo o consumo e a produção dos serviços turísticos acompanham e 

se deslocam de acordo com a demanda. (MORAES, 2013). 

Nesta sociedade contemporânea alguns elementos nos remetem à 

necessidade de uma análise através dos conceitos da mobilidade turística para um 

melhor entendimento deste trabalho. Nesse sentido a configuração da mobilidade da 

capital alemã está diretamente ligada a sua maior antítese: o Muro de Berlim.  

A Cortina de Ferro que configurou a separação do mundo em pólos políticos 

principalmente representados quando há a divisão da Alemanha em Ocidental e 

Oriental durante a Guerra Fria, significava muito mais do que uma fronteira 

geográfica. Originalmente imposta como uma linha de demarcação entre as zonas 

de ocupação ocidentais e soviéticas a fronteira tornou a mobilidade cada vez mais 
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impermeável. Nesse sentido, a configuração histórica influenciou e ressignificou o 

conceito de mobilidade em Berlim e provocou mudanças em sua conjuntura 

espacial, social, política e econômica. 

Tais características eram explícitas e inteligíveis na sociedade da Berlim 

dividida. No entanto, após a queda do Muro, percebe-se, ainda hoje, grande 

discrepância entre leste-oeste. Não há mais a barreira física que impedia/limitava o 

deslocamento pela cidade, porém as diferenças persistem no cotidiano berlinense.  

Atualmente, em um primeiro olhar pela cidade, vê-se clara divisão: de um lado 

predomina o cinza, da arquitetura antiga e mal preservada, o outro lado, a cor nos 

prédios espelhados, com arquitetura contemporânea feitas para abrigar grandes 

multinacionais. Os valores dos imóveis de Berlim Oriental e Ocidental são diferentes, 

o primeiro não é tão valorizado quanto o segundo. Além da discrepância física, a 

forma de se portar, o vocabulário e os costumes também são diferentes entre os 

berlinenses.  

É de certa forma surpreendente que ainda hoje os berlinenses se tratem com 

apelidos sarcásticos. Essa é mais uma característica da mobilidade, o Muro não está 

mais dividindo a cidade, mas sua memória separatista persiste quando um alemão 

nascido em qualquer cidade que não Berlim, e não ocidental, chama o cidadão da 

antiga RDA de ossi. Este chamamento é uma afronta, uma maneira mal educada de 

se dirigir ou de se referir a qualquer pessoa. 

Trazendo ao panorama Brasil, para melhor associação e entendimento, 

chamar alguém de ossi, na Alemanha, é como chamar um morador de comunidades 

carentes (favelas), de favelado. O adjetivo não se refere à localização 

espacial/geográfica, ele denota todo o contexto social que o termo carrega. O 

favelado ou o ossi são a personificação de todo um círculo social que carrega o 

contexto histórico e cultural embutido em um nome/gíria. Como um diminutivo do 

real nome Ostdeutscher (alemão oriental), ossi seria o sem educação, o pobre, o 

carente, o sujo, o excluído.  

Em contrapartida, com o mesmo tom sarcástico, os ossi chamam os 

Westdeutscher (alemães ocidentais) de wessi. De maneira semelhante, ainda em 

analogia aos chamamentos ossi/wessi/favelado, como se vê nas favelas do Rio de 

Janeiro a diferença de tratamento entre o morador do asfalto e o do morro. A 

mobilidade, nesse sentido, moldada pelas desigualdades sociais, econômicas e 

culturais culmina em rótulos e estereótipos.  
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Figura 30A: Prédio abandonado em Berlim 
Oriental. Há poucos metros da East Side 
Gallery. Berlim 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 
 

  Figura 30B: Vista de uma das pontes do Rio 
Spree. Berlim 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 

 
 
A figura 30A mostra um prédio completamente abandonado na antiga Berlim 

Oriental. O contraste arquitetônico é perceptível a qualquer olhar. A partir da análise 

da Figura 30B, dividida pelo rio Spree e com a Torre de TV ao fundo, percebe-se 

clara diferença entre a arquitetura de um lado para o outro. Apesar da dimensão 

desta figura não ser muito grande, pode-se perceber ao lado superior direito da foto 

algumas torres. E elas estão, na verdade, distribuídas por toda Berlim. Diversas 

delas foram desativadas logo após a queda do Muro, algumas remanescentes de 

antigas fábricas, outras são antigos reservatórios de água. Já do lado superior 

esquerdo vê-se prédios de arquitetura moderna e contemporânea. Andaimes são 

vistos por toda a cidade (Figura 30B).  

Após a queda do Muro, diversas moradias foram abandonadas, por indivíduos 

e famílias inteiras que migraram em massa para o lado Ocidental. Esses espaços 

sem dono, muitas vezes mobiliados e bem conservados, foram rapidamente 

invadidos/apropriados por muitos estrangeiros ocidentais e alguns alemães. Muitas 

dessas residências continuaram como moradia, outras como ateliê de artes, cafés, 

bares. Um bom exemplo disso é o edifício Okupa, que foi ocupado por artistas em 



52 

1990 que visavam impedir sua demolição. Atualmente abriga artistas que ali 

trabalham e expõem suas obras. Porém, nem todas as edificações tiveram o mesmo 

destino e diversas áreas continuam abandonadas até os dias de hoje, como na 

figura 30 (JÖNCK, 2009). 

A especulação imobiliária da cidade também segue a sombra da história da 

divisão. Vale ressaltar que os imóveis do lado oriental têm taxas mais baratas, 

enquanto do lado ocidental, os preços flutuam em dimensões exponenciais. Nesse 

sentido Moraes (2013) reflete a mobilidade sob o seguinte viés: 

 
 

Rode (2008) faz um estudo sobre migração e turismo. Este pesquisador 
discute as aproximações destas duas mobilidades e imobilidades, bastante 
negligenciadas pela academia. Para ele, o turismo induz às várias formas 
de mobilidade. A primeira ocorre pelo deslocamento da população local por 
causa da especulação imobiliária nos destinos turísticos, a segunda é 
causada pela diversificação da demanda e a necessidade de trabalhadores 
mais qualificados ou trabalhadores menos qualificados, pela ausência de 
trabalhadores locais ou pessoas dispostas a trabalharem nestas funções e 
pelos turistas (MORAES, 2013, p. 15). 

 
 

 

  

 

 

 
Figura 31A: Encanamento supraterrâneo na 
Alexander Platz. Berlim, 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 
 

   
Figura 31B: Andaimes em Berlim, 2014. 
Fonte: Acervo Pessoal. 

 
 
O centro de Berlim foi um dos locais mais bombardeados da Alemanha, 

remanesce de várias das suas reconstruções, especificamente as do pós Guerra 

Fria, tubos de encanamento e energia que não são subterrâneos. Esta característica 

peculiar marca a cidade até os dias atuais.  Pode-se se perceber na figura 31A o 
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enorme tubo lilás próximo aos ônibus de turismo. Vale ressaltar que este não é o 

único, por toda extensão da cidade é comum vê-los, sempre coloridos, alguns como 

este da foto, às vezes verde, azul, rosa.  

Ainda sobre o enfoque da mobilidade, os Checkpoints foram exemplos de 

fronteiras, como limites de locais onde o movimento era pausado ou diminuído. As 

fronteiras e seus pontos de inspeção, como dizem Kuns et al. (2014) são 

manifestações da presença da geopolítica do Estado, pois desarticulam alguns 

fluxos e regulam o movimento.  

Kunz et al. (2014) apontam a União Europeia (UE) como um bloco que 

permite demasiada facilidade de trânsito em suas regiões de influência. Suas quatro 

liberdades, como explicado no primeiro capítulo, que incluem a de movimento e/ou 

de viagens na UE são as de pessoas, serviços e bens. O Tratado de Maastritch 

volta-se à eliminação de controles em fronteiras nacionais. (KUNZ et al. 2014) 

Moraes (2013) afirma que fisicamente ou de maneira virtual, ainda no século 

XXI o Estado constrói muros (Estados Unidos da América/México), impõe sanções 

(Israel/Palestina). Com isso, limita-se ou mesmo impede-se a entrada dos que não 

são bem vindos, censura-se ou se restringe o uso da internet (Coréia do 

Norte/China). 

De acordo com o exposto, é valido ressaltar que a mobilidade nem sempre é 

acessível às pessoas, visto que ela engloba um deslocamento que vai além da 

movimentação entre pontos. É um deslocamento ideológico, que deve apreender a 

história e a educação. A globalização apresenta um ideal de mobilidade fluido como 

primazia da sociedade. Para compreender a mobilidade, é necessário sair de si, 

relativizar as culturas e não o inverso (AUGÉ, 2010). 

 

 

3.1. ARTICULANDO CRITÉRIOS 

 
 

Os capítulos anteriores apresentaram considerações teóricas sobre o turismo, 

a história e a mobilidade na Alemanha, incluindo seu contexto de surgimento e sua 

intercessão com a Teoria do Ciclo de Vida do turismo em Berlim. Diante das 

configurações contemporâneas da cidade também foi apresentada a 

contextualização do turismo na capital alemã com os princípios que envolvem os 
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atrativos diretamente relacionados ao passado histórico do país, como a Segunda 

Guerra Mundial e a Guerra Fria.  

O aspecto da cidade é predominantemente tomado, ainda hoje, por 

diferenças arquitetônicas e sociais. Vê-se grande discrepância entre Berlim oriental 

e ocidental. Com isso, a observação da vida local e dos turistas expõe, 

principalmente, a grande relação do turismo em Berlim com sua história. 

Doravante, procura-se articular estas reflexões com a realidade empírica 

observada in loco e a análise de entrevistas com quatro diferentes personalidades 

que tem ou já tiveram ligação com Berlim. Como forma de facilitar a leitura dos 

quadros, o nome dos entrevistados será substituído pelo número de sua entrevista: 

1, 2, 3 e 4. 

Utilizou-se para a confecção de quadros sob a ótica de pesquisa exploratória, 

a análise de conteúdo que diz respeito a "[...] um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção 

(variáveis inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 2009, p. 44). Esta técnica propõe 

analisar o que é explícito na entrevista para obtenção de indicadores que permitam 

fazer inferências.  

Tendo como norte a aproximação com a vida cotidiana e observação da 

atividade turística na cidade, procurou-se por meio de entrevistas não estruturadas e 

conversas informais obter informações de fontes primárias que, de alguma forma, 

pudessem revelar percepções genuínas da cidade. A pesquisa bibliográfica e 

documental sobre a Europa, Alemanha e Berlim utilizadas na etapa anterior ao 

trabalho de campo, forneceu base para a reflexão sobre a atual conjuntura turística 

de Berlim. 

Para análise das entrevistas, primeiramente, fez-se a transcrição dos relatos, 

depois a releitura do material, seguida da elaboração de classificações, redução dos 

dados e, finalmente, a interpretação dos dados. 
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3.2 SISTEMA DE PASSAPORTES 

 
 

Os apontamentos feitos pelos autores são referentes a uma abordagem 

contemporânea do turismo, entretanto, assimila-se à realidade da época de Guerra 

Fria. Como um pensamento clássico, adapta-se ao período de restrição da 

mobilidade. A precariedade documental sobre o sistema de passaportes deste 

período dificulta uma precisão sobre a história e documentação de viagens dos 

países do bloco socialista. 

 

 

O papel regulatório do governo como instituição soberana é o de suas 
capacidades legislativas. O papel regulatório do governo, em relação ao 
turismo, é crucial. A regulamentação do turismo abrange as autoridades que 
determinam quem pode deixar ou entrar em países, passando por questões 
ambientais, de uso da terra, saúde ou segurança. No entanto, a maioria das 
leis e regulamentações que afetam o turismo na verdade não são 
específicas para ele, sendo decisões tomadas em outras jurisdições de 
ordem política (COOPER et al. p. 85). 

 

 

Passaportes são documentos de identificação para circulação em territórios 

estrangeiros. Durante o regime socialista que vigorou por décadas nos países 

membros da URSS, permitia-se que viagens fossem feitas com autorização do 

governo pelos seguintes países: Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Polônia e 

Alemanha Oriental (BENCSIK, 2005). 

Buscou-se embasamento em material estrangeiro para as seguintes 

considerações sobre o sistema de passaportes. O húngaro Peter Bencsik trata da 

situação dos passaportes húngaros no referido período. Não apenas, o autor se 

dedicou a estudar as inter-relações a partir do século XIX até a queda do Muro de 

Berlim entre as situações política de fronteira dos países socialistas. 

Alguns anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, manteve-se sob 

pressão soviética, essa ideologia separatista. O Império Vermelho queria cortar as 

influências estrangeiras (não-socialistas) e fomentar sua ideologia comunista em 

seus territórios. Nesse sentido, o nacionalismo ou prioridades da pirâmide de 

necessidades humanas não eram mais vitais no fator decisório para avaliação das 

fronteiras. A priori não se podia viajar para qualquer lugar, o direito de escolha, a 

liberdade, ou mesmo as motivações foram restringidas (BENCSIK, 2005). 
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Essas restrições foram percebidas em graus variados com a evolução da 

Guerra Fria. Como citado no primeiro capítulo, o Muro de Berlim precisou ser 

adaptado às constantes tentativas de fuga. O número de pontos de fronteira sofreu 

constantes aumentos e por razões políticas as viagens para o Ocidente mantiveram-

se limitadas (era exigida a apresentação de passaporte leste-oeste). No entanto, o 

período entre 1972 e 1984 foi caracterizado pelas extensões graduais no âmbito das 

viagens ao oeste, enquanto no leste viajava-se sem restrições. Mesmo que a 

normatização vigente tentasse conter fisicamente a população em cada “lado 

político”, não foi suficiente. 

Não se pode deixar de ressaltar o fato de que o povo alemão é 

geograficamente incentivado a viajar. Seu imaginário, sua cultura de mobilidade, seu 

direito de ir e vir foram negativamente impostos a mudanças. As viagens se 

tornaram, de uma hora para a outra, algo que saiu do controle pessoal, passou a ser 

decisão que vem de cima, que vem do governo. Entre 1945 e 1989 o direito dos 

cidadãos a viagens internacionais esteve restringido, quase que exclusivamente, às 

determinações de líderes políticos (SCHNEIDER, 2014). 

Para além do movimento comunista internacional, os fatores externos, 

evidenciam reclusão. Esta restrição é afirmada continuamente no período como um 

todo para evitar a entrada de pessoas, informações, ideologias e culturas 

indesejáveis (BENCSIK, 2005). 

No que se referem aos alemães orientais que foram injustiçados e a literatura 

leva a interpretação de o “lado mais pobre” ou o “lado invadido” foi o único a sofrer 

as consequências da separação. Não obstante, deve-se levar em consideração, com 

um pensamento de reciprocidade, os acontecimentos na Alemanha como um todo. 

Ambos tiveram seus “cordões umbilicais” precocemente cortados.  

As viagens para cidadãos da RDA com menos de 65 anos nos países não 

socialistas aconteciam desde que o Muro foi construído, em agosto de 1961, apenas 

a pedido e com autorizações especiais. Baseado em história oral, sabe-se que os 

superiores ou governantes e pessoas de altos cargos tinham privilégios nas 

permissões de viagens. 

O afrouxamento as liberdades de mobilidade aos países socialistas foram 

lançados aproximadamente em 1956 e a possibilidade de viajar foi gradualmente 

expendido (BENCSIK, 2005). 
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Existiam sete pontos onde se podia cruzar de um lado para o outro no período 

de separação política. Um desses pontos é um lugar de separações dolorosas em 

um pavilhão de arquitetura moderna de aço e vidro em Berlim, hoje uma atração 

turística, porém, o popularmente conhecido “Palácio das Lágrimas” (Tränenpalast) 

protagonizou o espaço de experiências pessoais diversas e emoções que eram 

conectadas ao edifício construído em 1962 na estação de trem da Friedrichstraße 

(Bahnhof Friedrichstraße) em Berlim. O edifício do terminal serviu à ditadura da RDA 

até 1990 (BERLIN, 2015). 

Este local foi palco de muitas histórias dramáticas, e atualmente tenta recriar 

a atmosfera deste lugar único entre Oriente e Ocidente. Em nove de novembro de 

1989, na estação Friedrichstraße abriu suas fronteiras. Em dois de julho de 1990, 

Berlim celebrou sua primeira viagem direta de um trem de leste a oeste ao longo da 

estação de Friedrichstraße. Com o fim da divisão, o "Palácio das Lágrimas" alemão 

perdeu sua função original, porém, em 2003, foi tombado como patrimônio histórico 

e é hoje um importante atrativo turístico (BERLIN, 2015). 

 
 

3.3 ENTREVISTAS 

 
 
Na coluna Categoria foram agregados dois grandes temas da entrevista: 1. 

Percepção sobre a divisão da Alemanha e 2. Turismo em Berlim. Na coluna Unidade 

de Registro encontram-se os fragmentos de texto que se tomam por indicativo de 

uma característica (aqui, subcategoria e categoria). Por fim, na coluna Unidade de 

Contexto encontram-se os fragmentos das entrevistas em texto que englobam a 

unidade de registro e que, assim sendo, contextualizam a respectiva unidade de 

registro no decurso da entrevista. 

 

3.3.1. Perfil dos Entrevistados: 

 
Os entrevistados permitiram a divulgação de todas as informações presentes 

neste trabalho, todas as entrevistas foram realizadas no mês de outubro de 2014 na 

Alemanha. Entrevistado 1 – Christopher Ohler, nascido na parte ocidental da 

Alemanha, em 1975, hoje é Engenheiro. Teve sua primeira viagem para a parte 
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oriental da Alemanha, a República Democrática Alemã com 12 anos em 1988. 

Entrevistado 2 – Alexander Bendel, alemão nascido em Berlim, é hoje médico e 

reside em uma cidade há duas horas de Berlim, um pouco mais afastada do grande 

caos metropolitano de Berlim, como disse Bendel. Entrevistado 3 – Ben Wagin, 

alemão, nascido em 1930, em Frankfurt, é um artista de desempenho, responsável 

por uma extensa galeria que é composta principalmente por partes do Muro de 

Berlim. Bem também é ambientalista. Vive em Berlim desde 1957. Entrevistado 4 – 

Franz Konkoly nasceu em 1956, húngaro naturalizado alemão aos 18 anos. Fugiu 

para a Alemanha ainda no período de Guerra Fria, onde vive até hoje.  

 

3.3.2. Análise dos dados 

 
Dentre os vários questionamentos que emergiram ao logo desta pesquisa 

recorreram-se, a priori, à flexibilidade nas conversas informais,  de modo que as 

questões não previstas, que se colocam no decorrer das entrevistas, não fossem 

excluídas da pesquisa, priorizando, porém, a experiência inerente aos entrevistados 

e a Berlim. Deste modo, transcreveram-se trechos das entrevistas que foram 

consideradas enriquecedoras à problemática trabalhada neste estudo. Os processos 

resultaram nas considerações expostas na figura 32. 

 
 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA UNIDADE DE CONTEXTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERCEPÇÃO DA 

FRONTEIRA DO MURO 
DE BERLIM NA 
GUERRA FRIA. 

 
1- A fronteira não era apenas uma barreira, uma cerca, não, 
era uma ampla faixa de várias centenas de metros. 
2-Nasci e cresci com o Muro, para mim era normal. Fazia 
parte da minha realidade. Servi como militar por oito 
semanas no Muro de Berlim. 
3-Tristeza para os orientais. Significou a separação do meu 
país. 
4-Era o símbolo de sucesso para os socialistas. 
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1-
PERCEPÇÃO 

SOBRE A 
DIVISÃO DA 
ALEMANHA 

 
DIFERENÇAS 

MARCANTES ENTRE 
ALEMANHA ORIENTAL 

E ALEMANHA 
OCIDENTAL – 
DURANTE A 
SEPARAÇÃO 

 
1-Na RDA, nosso carro chamava atenção porque lá eles só 
tinham um tipo de carro. Os marcos

17
 da RDA valiam muito 

menos que os nossos. 
2-Nós tínhamos o que precisávamos para comer, nada de 
banquetes ou desperdício. Tínhamos TV, controlada pelo 
governo, mas ela existia. Crianças deste período não 
ficavam na frente da TV o dia inteiro, como as de hoje. 
Brincávamos nas ruas e tínhamos uma infância normal. E 
tínhamos segurança. 
3-Acompanhei a divisão de Berlim com minha arte. As 
diferenças eram grandes. As pessoas se comportavam 
diferente, no oriente tudo era mais simples. Porém se 
produziu muita arte, mesmo que sob vigilância.  
4-As pessoas oriundas de países que apenas tinham o 
passaporte de capa vermelha, ou seja, aqueles de países 
socialistas tiveram a chance de ganhar o de capa azul, 
países capitalistas. A minha maior felicidade foi ganhar o 
passaporte azul. 

 

VIAGEM NA RDA 1- Meu pai tinha, de alguma forma, contatos na igreja, onde 
ele estava envolvido. Portanto nós tínhamos um endereço e 
destino na RDA, em seguida, fomos lá para visitar.  
Tivemos que pedir um visto para a entrada na RDA antes da 
viagem toda, pelo menos, seis semanas antes. Após o 
pedido partiram até a fronteira.  
2-Podíamos viajar pelo lado ocidental, tínhamos que pedir 
autorização do governo, dizer o tempo de estada, o local e 
respeitar o acordo. Simples, tínhamos que ter o passaporte 
para o país que estávamos indo visitar. Além disso, se 
tivéssemos parentes do lado ocidental, pedíamos 
autorização e podíamos visitá-los. Isso foi mudando com o 
tempo, pois o cerco do muro foi ficando cada vez mais 
apertado. Eram frequentes as tentativas de fuga das 
pessoas 
3-Podia-se viajar, mas não livremente. 
4-Em uma de minhas visitas a Berlim meu carro não foi 
sequer examinado sob a guarnição da fronteira com 
instrumentos ginecológicos. No caminho de volta um fio de 
nylon longo foi inserido no tanque de combustível, se eu 
tivesse alguém escondido lá... Eu não tinha, então continuei 
viagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIÊNCIA DE 
VIAGEM 

 

1-Não nos hospedamos em um hotel, mas nos amigos do 
meu pai que comiam conosco na mesa. Houve apenas 
comidas básicas da Alemanha Oriental, as bebidas eram 
muito sem graça. Nossos anfitriões foram muito agradáveis. 
Eles falaram abertamente sobre o fato de que o sistema da 
RDA estava no fim, não havia nada para comprar, não 
tinham marcas da Alemanha do Leste. 
2-Tive oportunidade de conhecer o lado ocidental quando 
jovem e não gostaria de viver em um país que ao mesmo 
tempo que tinha todas essas coisas caras, tinham também 
desemprego, desigualdade social e as mazelas do mundo 
capitalista como as de hoje. 
3-A cidade nunca deixou de ser turística. 
4-Eu nunca vou me esquecer da visita a Berlim, nunca mais 
quis voltar para a realidade socialista. 

                                            
17

 O marco alemão era a moeda oficial da República Federal Alemã antes do euro.  
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2- TURISMO 
EM BERLIM 

HISTÓRIA  
1- Apenas um ano mais tarde já se podia atravessar as 
fronteiras do Muro de Berlim sem um visto, onde apenas o 
passaporte era marcado por alguns instantes. E, em 
seguida, um ano mais tarde que era um mesmo país. 
Louco!  
2- Meus pais e avós são sobreviventes das Grandes 
Guerras e eu sou um filho da Berlin oriental. 
3- A história de Berlim nunca morrerá.  
4-O acordo na Capital da Finlândia que estendia o direito 
dos cidadãos do socialismo para viagens ao ocidente 
marcou a história. 
 

MOBILIDADE  
1- Na saída da RDA para o Ocidente nosso carro foi 
novamente examinado na fronteira pelos guardas de 
fronteira, e lavávamos uma bandeja que nos foi presenteada 
por nossos anfitriões, porém os guardas de fronteira a 
examinaram fomos autorizados a levar, mas nós tivemos 
que negociar, talvez, meu pai ainda tenha pago por isso. 
Também não era permitido que se levasse as marcas da 
Alemanha oriental para o ocidente. 
2-. Eram frequentes as tentativas de fuga das pessoas. 
Principalmente daqueles que foram separados de seus 
filhos, maridos/esposas e amigos. Pessoas perderam suas 
casas, seus empregos, seu dinheiro, alguns perderam tudo 
o que tinham.  
3-Eu escolhi Berlim para ser minha cidade. Não nasci aqui, 
eu escolhi viver aqui e não me arrependo. Hoje me 
reconheço berlinense. 
4- Houve na década de 1980 o chamado visto de dia, mas 
era só para as pessoas ocidentais. Para as pessoas do 
leste, se eles já fossem aposentados. O controle era muito 
rigoroso. 

 
 
Figura 32: Quadro de análise categorial. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Pelas discussões teóricas até então levantadas, viu-se o turismo de Berlim 

intensamente ligado a seu povo e sua história, logo, é importante ressaltar a 

relevância dos depoimentos de cada um dos quatro entrevistados. Seus pontos de 

vista estão carregados de histórias reais, completamente ligadas à Berlim, com seus 

conceitos históricos, turísticos e de mobilidade. Com isso, a partir da análise de 

conteúdo procurou-se compreender os posicionamentos apresentados nas 

entrevistas, para que se pudesse analisar a repercussão das vivências de um 

período histórico ímpar e pleno de repercussões. 

A imagem inicial formulada do turismo em Berlim foi a de uma atividade 

socioeconômica organizada e aproveitada pela comunidade como um todo, incluindo 
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seus elementos históricos. Em visita de campo, pode-se observar a multiplicidade 

cultural espalhada pela cidade. As entrevistas contribuíram com suas memórias 

plurais e ajudaram a compor a ligação entre o turismo de Berlim e seu povo.  

Pode-se perceber pelo relato dos entrevistados (Figura 32), que dois deles 

(entrevistados 2 e 4) cresceram sob vigência do sistema político socialista “Nasci e 

cresci com o Muro [...] Fazia parte da minha realidade”. Já os outros dois 

(entrevistados 1 e 3) sob a realidade capitalista. Observa-se algumas semelhanças 

em seus discursos, principalmente quanto à profundidade de suas respostas. Há o 

consenso de que a divisão da cidade foi muito além de uma fronteira física, era um 

símbolo de opressão política.  

Em análise, diferentemente do que é exposto por livros didáticos, o 

entrevistado 2 é testemunha da visão de sucesso que o Muro passava à RDA. Ele 

relaciona pontos fortes do sistema político que proporcionava segurança a seus 

habitantes. Demonstra aversão às consequências do sistema capitalista, como 

quando fala de sua visita ao lado ocidental na época do Muro. O que ele presenciou 

do outro lado do muro está hoje por toda a Berlim. 

O conceito de liberdade é relativo, ao mesmo tempo que se pode consumir, 

escolher, transitar, expressar, como apresentado pelo entrevistado 2, consome-se o 

que é oferecido pelo capitalismo, logo, o direito de escolha está, na verdade, restrito 

ao que se tem no mercado. Escolhe-se dentro de um conjunto restrito de falsas 

ofertas infinitas. Liberdade de trânsito também é relativa quando se pensa nos 

passaportes, nas fronteiras, nas restrições alfandegárias, ou mesmo ao dinheiro, 

sem ele, a liberdade exacerbada pelo sistema capitalista se restringe novamente. 

Nesse sentido, o entrevistado 2 embasa seu desânimo no presente panorama de 

Berlim, que durante a Cortina de Ferro nunca teve mendigos ou pessoas vivendo de 

assistencialismo governamental, havia emprego e comida para todos, 

diferentemente de hoje em dia.  

Com relação às diferenças marcantes entre Berlim Oriental e Ocidental 

durante a Guerra Fria, é de consenso de todos os entrevistados que havia grande 

discrepância entre os lados divididos de Berlim. O entrevistado 1 compartilhou o 

exemplo a respeito do carro de seu pai e a desvalorização monetária do lado 

oriental, já o entrevistado 2, chama atenção para o lado bom o que denomina de 

infância normal. O entrevistado 3, sempre muito reservado e com respostas diretas, 

fala sobre a diferença entre o comportamento dos berlinenses do leste e oeste e que 
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até a arte estava sob vigilância do governo. Por fim, o entrevistado 4 conta a 

experiência de quando conseguiu seu passaporte azul, que significou a libertação do 

exílio socialista.  

Como marco de libertação, considerando o entrevistado 3, as cores dos 

passaportes significaram sua autonomia, sua liberdade. Esta característica se reflete 

ainda hoje na sociedade contemporânea, por emergirem dos debates sobre 

mobilidade. O sonho de portar um passaporte europeu é amplamente compartilhado 

nos dias atuais, principalmente por pessoas insatisfeitas com seus países, seja por 

motivos políticos, sociais, culturais. Transcendendo o cerne turístico, a possibilidade 

de migração tão sonhada no século XXI quanto no tempo de divisão em Berlim, visto 

que apenas se pode morar, trabalhar ou estudar nas comunidades europeias 

aqueles autorizados por visto ou portadores de passaporte europeu.  

Quando questionados sobre uma experiência turística na RDA, todos os 

entrevistados mudaram de assunto. Aparentemente eles não consideravam seus 

deslocamentos como experiência turística. Foram necessários diversos 

redirecionamentos da questão da experiência turística em Berlim Oriental. 

Finalmente foi explicitado que só se era permitida a viagem à RDA com autorização 

prévia, geralmente por motivos religiosos ou escolares, como se vê nos fragmentos 

do discurso de todos os entrevistados.  

Quanto à categoria 2. Turismo em Berlim, os entrevistados contaram suas 

experiências de viagem, a relação histórico-turística em Berlim e deram parecer 

sobre a questão da mobilidade relacionada ao assunto.  

Merece destaque o entrevistado 2, que teve a experiência inversa de todos os 

outros entrevistados – ele fez o caminho de oriente para ocidente. Ao contrário do 

que muitos poderiam pensar, ele não gostou do que vivenciou na Alemanha 

Ocidental, verifica-se isso quando ele enfatiza as características negativas da ótica 

capitalista e ocidental. Em contrapartida, todos os outros entrevistados enfatizam 

sua experiência turística como positiva e enriquecedora.  

No que se refere à história os entrevistados, de uma maneira geral, todos 

realçam sua importância. Seja por experiências pessoais, como a do entrevistado 2, 

que se considera parte da história berlinense por gerações, ou por marcos, como a 

possibilidade de atravessar as fronteiras sem grandes dificuldades, nos momentos 

finais da existência do Muro.   
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Com base nesses relatos vivenciados reafirma-se a importância da 

sustentabilidade no destino turístico de Berlim. Os entrevistados ratificam a teoria de 

que a história não deve ser apagada da realidade local, ela deve, na verdade, ser 

enfatizada. O caso de Berlim fundamenta esse conceito. Além disso, a relação com 

a mobilidade é marcante nas entrevistas, visto a enorme influência social 

relacionada à locomoção. Vale lembrar que mobilidade vai muito além da questão do 

deslocamento, os entrevistados listam as tentativas de fuga, o cerceamento da 

liberdade e a expectativa de permissão para a liberdade. 

A partir dos relatos aqui apresentados, pode-se afirmar que o turismo de 

Berlim tem íntima relação com sua história. Cada um representa uma camada da 

sociedade de Berlim, no entanto, todos tiveram, em momentos distintos, suas vidas 

tocadas pela capital alemã. 

Berlim é um exemplo a ser seguido. É admirada pelos locais, pelos 

estrangeiros e até mesmo por quem nunca nela pisou. É matéria obrigatória em 

qualquer curso de história e intriga todas as pessoas, mesmo aqueles que não têm 

afinidade com o acontecido, conhecem, mesmo que vagamente, o Muro de Berlim. 

O nome da cidade virou sinônimo de tragédia, e mesmo assim continua sendo o Top 

3 do turismo europeu.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A análise proposta neste trabalho procurou entender o percurso do turismo na 

Berlim contemporânea dentro de suas características fluidas. Nestas que se 

desenvolve o turismo em Berlim e reforça sua relação com a população local. Esta 

que é formada por uma enorme diversidade multicultural, composta por famílias 

alemães e também de estrangeiros.  

A capacidade de mudar, na realidade contemporânea, transformou-se em 

uma fonte de vantagem competitiva. Assim, procurou-se estudar sobre os novos 

usos  e suas relações presentes no ciclo de vida do produto turístico no caso do 

destino turístico berlinense. Nesse sentido, o viés histórico que configura a o turismo 

atual da cidade rememora seu passado obscuro transformando atrocidades em 

memoriais, reformando a arquitetura outrora devastada. Entende-se que a 

importância do Muro vai além de sua expressão arquitetônica, o Muro é o ícone 

contemporâneo de Berlim.  

A interpretação do fluxo constante de visitantes para a Cortina de Ferro 

ofereceu uma ótica, até hoje, pouco estudada. O turismo de fronteira serviu de 

suporte para alemães orientais e ocidentais e seus regimes políticos. Configurou-se 

como fronteira da mobilidade física, moral, política. Foi, portanto, a atividade ideal 

para o contexto político bipolarizado. Visto pelo lado ocidental e seus visitantes 

como símbolo de cativeiro e decadência, exacerbando a superioridade do modelo 

capitalista e desvalorizando o outro lado de gestão socialista. De forma 

inversamente proporcional, o Império Vermelho transformou o Muro em Outdoor do 

Socialismo antiocidental. Elevaram-se, assim, a uma forma enviesada de 

comunicação que reforçou sua alienação mútua. 

Procurou-se ilustrar a temática trabalhada nesta monografia com figuras 

recentes capturadas in loco, além da utilização de antigos cartões postais e fotos 

que exemplificam os capítulos aqui desenvolvidos. Com relação às entrevistas, 

mesmo com um número restrito de entrevistados, deve-se levar em conta a 

relevância de cada um dos quatro personagens na história da cidade e vice e versa. 

Nesse sentido, o entrevistado 1 contribuiu com sua história de infância, confirmando 

a hipótese de que um dos turismos possíveis para a travessia de fronteira era aquele 

que tinha ligação com a igreja. Ele ainda divide questões sob a ótica de um ocidental 
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em território oriental, desmistificando e apresentando características ímpares. O 

entrevistado 2 é, como ele se  auto intitula, filho de Berlim. Ele apresenta o 

panorama de dentro da fronteira, pois foi um dos guardas do Muro de Berlim, além 

de apaixonado até os dias atuais pela cidade. O entrevistado 3 tem hoje grande 

visibilidade no cenário cultural da cidade, compartilha sob a perspectiva artística 

militante sua opinião voltada ao cerne do turismo. O entrevistado 4 representa 

inúmeros imigrantes, o húngaro naturalizado alemão partilha seu ponto de vista 

singular.  

O consumo de atrativos ligados à ideológica Cortina de Ferro cresceu e 

demandou infraestrutura aos locais mais visitados além, sobretudo, de seu 

crescente do Dark Tourism diante da realidade desconfortante que ganhou 

visibilidade e popularidade no período de Guerra Fria. Sabe-se que essa categoria 

de turismo, algumas vezes, beira o sensacionalismo, mas não se pode negar sua 

fascinação mórbida pela morte, pelo sofrimento e perigo do passado no presente.  

A gestão turística de Berlim aproveita os espaços da cidade, apropriando-os 

à sua história, aos seus vários recomeços e sua cultura. Mantendo o estilo de vida 

do berlinense (seja oriental ou ocidental), insere o turismo em seu contexto. 

Apropria-se do comércio, de datas comemorativas como reunificação alemã ou 

queda do muro de Berlim, dos marcos arquitetônicos ou mesmo das ruas com 

diferentes histórias, entre outras atrações, e traduzem-nos em motivos de visitação. 

O potencial temático de Berlim para novos estudos parece ser inesgotável. 

Muito já se falou sobre a capital alemã e sua história e muito há ainda a ser dito. 

Espera-se, pois, que a presente investigação possa servir de inspiração para 

desdobramento dessa temática e que outros estudiosos, com mais perspicácia e 

metodologicamente mais amparados, possam enriquecer essa discussão. 
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APÊNDICE A 

BASE SOBRE O TURISMO 

 

Considera-se o compromisso das teorias turísticas como ferramenta que 

permite descrever suas conjunturas e que objetiva compreender seu complexo 

fenômeno. Logo, credita-se ao potencial do fenômeno turístico grande significância 

no mundo contemporâneo e, ao mesmo tempo, criticam-no como um dos menos 

compreendidos (Cooper et al. 2011, p.3). 

Nesse sentido, este anexo visa apresentar a conjuntura primária aos estudos 

do turismo com a proposta de esclarecer suas bases conceituais que originam da 

Alemanha. 

 

Em poucas áreas do conhecimento humano se observa tamanha falta de 
visão histórica do conhecimento produzido quanto na área do turismo. 
Percebe-se a carência de referência aos clássicos do turismo da década de 
1930, e até mais anteriores, nos estudos publicados atualmente (PANOSSO 
NETTO; NOGUERO; JÄGER, 2011, p.548). 

  

 

De acordo com Panosso Netto, Nogueroe, Jäger (2011) “nem toda 

abordagem produz conhecimentos sólidos – e com um mínimo de „vida útil‟ – que 

servem de base para novas pesquisas” (p. 541), entretanto, sem historicidade os 

estudos se tornam mal fundamentados e, até mesmo, repetitivos. Os autores 

criticam a desvalorização dos primeiros estudos sobre Turismo que configuram “um 

campo de estudos sem passado, como se todo o conhecimento turístico fosse novo, 

atual” (p. 551). 

Há que se destacar a dificuldade na leitura de diversos estudos por conta dos 

idiomas de publicação e escassez de versões traduzidas. Panosso Netto, Noguero e 

Jäger confirmam que “o idioma „mãe‟ do conhecimento turístico, ao menos no 

mundo Ocidental, é o alemão” (2011, inédito). Diferentemente do idioma inglês e, 

algumas raras vezes, da língua espanhola, as línguas europeias não estão 

inseridas, com tamanha fluência, no vocabulário internacional. Por mais que a língua 

alemã seja a língua-mãe mais falada na Europa e o francês a segunda, o panorama 

linguístico mundial está, atualmente, voltado para a língua inglesa.  

Os primeiros documentos referentes ao conhecimento técnico-científico-
filosófico em turismo começaram a ser produzidos, de forma esporádica, na 
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Itália, Suíça, Áustria e Alemanha, na primeira metade do século XIX e 
ganharam corpo antes mesmo de 1900. Essa visão vai contra a posição dos 
autores atuais de dizer que o conhecimento turístico foi criado pouco antes 
da Segunda Guerra Mundial, por volta da década de 1930 (PANOSSO, 
NETTO; NOGUERO; JÄGER, 2011, p. 549). 

 
 

Tendo por referência este quadro, remete-se aos grandes autores muitas 

publicações e notadamente àqueles comumente citados ou academicamente 

populares. O panorama atual inspira a crença de que “o mais citado” é o melhor ou 

mesmo, o precursor de determinados assuntos turísticos. Encontra-se ou, ao menos, 

espera-se estímulo e valorização dos estudos acadêmicos em dimensão 

prospectiva. 

A primeira instituição de ensino a embasar conceitualmente aspectos 

pertinentes ao turismo foi o Centro de Pesquisas Turísticas que teve seu início na 

Faculdade de Economia da Universidade de Berlim, no final da década de 1920. 

Consequentemente nesse período, há significativas contribuições sobre o Turismo. 

Seus integrantes, Robert Glücksmann, Will Benscheidt, Artur Bormann e Schwink 

passaram a ser conhecidos como corpo de doutrina da Escola de Berlim (ARENDT, 

1999). 

  
[...] os membros da Escola de Berlim consideraram em suas análises 
apenas o conjunto de viagens, o consumo de bens e serviços e os 
dispositivos legais de distinção entre turismo, migração e profissionalismo 
dos viajantes. Nenhum deles analisou o fenômeno turístico em seu 
significado pleno. [...] Em função disso, as conceituações e parâmetros na 
escola de Berlim mostraram-se falhos, unilaterais e sem abertura a outro 
processo de ampliação ou desenvolvimento de visão. Em face dessa 
inconsistência e unilateralidade, vários componentes da chamada Escola 
Berlinesa dedicaram-se posteriormente a modificar, corrigir e complementar 
suas explicações e conceitos. De modo delicado, indireto e velado 
chegaram a algumas retratações pela tomada de posições, mas seus 
estudos e correções futuras pouco contribuíram para o entendimento do 
fenômeno turístico (ANDRADE, 1995, p. 32). 

 

 

Um pouco mais tarde, ao término da Segunda Guerra Mundial, enquanto os 

impactos de reconstrução ainda eram sentidos, estudos sobre turismo despontavam 

na Europa e nos Estados Unidos da América. Segundo Barreto (1999) Fuster, 

Lundberg, de La Torre se destacaram como os autores do pós-guerra, substituindo a 

influência dos alemães, principalmente nos estudos latino-americanos, pois 

definições têm data de validade. 
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Atualmente, a presença de asiáticos nas produções turísticas tem ocupado 

posição de destaque, na medida em que os asiáticos tornaram tanto emissores 

como receptores de turismo. Suas produções, no entanto, não são em língua nativa, 

mas em inglês, ainda considerada língua universal para esta área do conhecimento. 

Pode-se perceber também que os alemães, tão importantes nos estudos 

iniciais não tem mais esta mesma importância, pelo menos no Brasil, aos poucos 

foram substituídos pelos de língua latina, provavelmente, pela facilidade de 

compreensão linguística. Em um cenário mundializado esta influência regional acaba 

perdendo espaço e na contemporaneidade os estudos turísticos são valorizados em 

diversas áreas do mundo.  

Pode-se atestar nos estudos que foram realizados neste trabalho a presença 

da relação cíclica de alternância entre as influências dos estudos de uma 

determinada região geográfica, principalmente, em tempos de uma menor 

mundialização.  
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APÊNDICE B 

 

O AEROPORTO FANTASMA DE BERLIM 

 

O novo Aeroporto Internacional de Berlim, Flughafen Berlin Brandenburg 

(FBB) é o projeto mais ambicioso, mais caro e escandaloso desde a reunificação. 

Logo após a queda do Muro, a ideia do novo grande aeroporto surgiu, e segundo 

Schneider (2014), foi o resultado dos delírios de grandeza dos políticos da cidade na 

época. O autor ainda afirma que as incoerências políticas foram, acima de tudo, 

resultado de um governo federal que aprendeu a adular subsídios para fora do 

próprio governo. Encorajando-os a pensar grande, grandes planos, grandes 

projetos, grandes acontecimentos. 

Entretanto, o tão esperado e grandioso aeroporto é, hoje, conhecido como 

Aeroporto Fantasma. Em 31 de Julho de 2012, em matéria do jornal de Berlim, Die 

Welt, quando questionado de quem surgiu a ideia do aeroporto: “Ninguém realmente 

sabe mais” (2012 apud Schneider 2014). Com isso, depois de vários escândalos e 

tentativas de inauguração, por conta de sua grandiosidade, que demandou ser 

reorganizada diversas vezes. Após quatro anos de datas de inauguração mal 

sucedidas, a administração do aeroporto decidiu deixar a data em aberto. Há 

esperançosos rumores de que em 2015 a tão esperada inauguração finalmente 

aconteça. 

A cada remarcação, mais alguns milhões de euros foram adicionados a seu 

orçamento. Com o passar do tempo os experts vêm descobrindo mais e mais 

problemas: áreas de check-in insuficientes; distância entre portões muito pequenas, 

congestionando passageiros; capacidade para bagagens insuficiente; poucas pistas 

(p.175). Não apenas, diversas empresas aéreas tiveram que replanejar e reformular 

sua logística e os supostos funcionários do aeroporto foram liberados para refazer 

suas possibilidades de trabalho em outras empresas.  

Em análise, Schneider (2014) fornece uma resposta para a questão do 

porque a maior parte dos projetos feitos por políticos não dar certo ou custar duas 

vezes mais do que foi planejado, e é simples: “se o custo real da maioria desses 

projetos fosse anunciado desde o início provavelmente nunca sairiam do chão.” 

(p.177). 
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Figura 33: Imagem aérea do FBB.  
Fonte: berlinairport.de 

 

Os aeroportos de Berlim já não suportam a demanda. Tegel, por exemplo, foi 

planejado para a circulação de sete milhões de passageiros por ano, agora 

contabiliza dezessete milhões. A expectativa da inauguração é constante, visto que 

a cidade possui dois aeroportos - Tegel (TXL) e Schönefeld (SXF) - porém eles não 

comportam a demanda SCHNEIDER (2014). 

 


