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“O Jardim Botânico é incrível e grandioso, (...), o som do 
vento entre as árvores, os pássaros (...) e aquele silencioso 
momento de paz.” Patricia Shiraiva, 22 anos

“Rios, paisagens, animais e a flora local. Isso 
tudo dentro de uma das maiores cidades do 
mundo!” Adriano de Oliveira Valle

“De agosto a novembro as amoreiras tornam o 
Centro Cultural São Paulo mágico! Felicidade 
em pequenos frutos...” Talita Ribeiro, 21 anos

 “A temperatura muda ao se adentrar ao parque. 
(...) O som dos carros vai sendo encoberto pelo 
canto dos sabiás no outono...” Edson

“A visão do jardim de flores do Solo Sagrado 
é simplesmente fantástica! Protótipo do paraíso 
na Terra.” Elsa, 45 anos

“O ar é puro, o clima é ameno, a paisagem é 
deslumbrante e o ambiente muito aconchegante.” 
Miguel Basílio, 29 anos

“Ver boa parte da cidade, com seus arranha-céus, árvores e 
casas serem cobertos pela noite enquanto o sol se despede no 
horizonte colorindo o céu com várias tonalidades é surpreen-
dente demais.” Alex de Miranda, 23 anos

“Muito, muito, muito legal! O lugar perfeito para 
interagir com a ciência e aprender brincando. 
Um lugar que te deixa de cabelo em pé.” 
Irene Guimarães

“ Os sabores orientais no bairro da Liberdade (...) 
se convertem efusivamente em pedaços milenares 
de sabedoria cuja degustação é uma viagem 
filosófica.” Agnaldo Chagas, 40 anos

"Play Me, I'm Yours" (Toque-me, Sou teu) 
Projeto Piano de Rua, Estação da Luz

“Uma explosão de sentidos - cheiros maravilhosos 
(...). Gosto das frutas frescas, da cerveja gelada, das 
comidinhas feitas na hora. Visão colorida da 
abundância brasileira, das pessoas, dos vitrais.”
Anneliese Martins, 43 anos

“Absorvemos a essência de 
cada palavra e cada frase, 
que penetram em nosso ser e 
tocam nossa alma de forma 
sublime e inesquecível!” 
Vanessa Guerra, 22 anos

“Infinitas sensações criadas pelas curvas de 
Niemeyer, pelos movimentos dos ciclistas, com o 
sol sobre o corpo e a brisa gelada sob a marquise em 
direção à nova Bienal. Quente, frio, sensacional.” 
Adriana Tabacniks

“Não só resgatou minha memória adormecida, mas 
também lembranças de épocas maravilhosas junto à 
família aos domingos para ver nosso time preferido 
na telinha.”  Irene da Rocha

“Assistir a uma corrida de F1 
em Interlagos e ouvir a música 
dos motores a 300 por hora no 
retão... é de arrepiar!” 
Rogério Saraiva, 43 anos

“O perfume que os livros exalam me trazem 
paz, calma...” Cristina, 45 anos

“É muito agradável. Tem muito verde e nos dá uma boa 
visão da cidade. Impressionante, pacífico. Eu gostei 
muito (…). Fiquei maravilhada com a vista” 
Larrie Stewbright, 24 anos, Inglaterra

“O parque Burle Marx é um pedacinho de tranquili-
dade e mansidão. É tão incrivelmente agradável que 
mal se pode ouvir o som dos carros passando (...). 
É um excelente refúgio.” Diego Santos, 25 anos

Brasil

“A Parada do Orgulho GLBT é uma experiência 
incrível e única. São Paulo, que não exercita a 
palavra discriminação, celebra com 3 milhões de 
pessoas a alegria de viver a diversidade humana.” 
Franco Reinaudo, 46 anos

"Nada melhor do que saborear um prato delicioso, 
de um cardápio exclusivo, fazendo com que muitas 
crianças também saboreiem uma bela refeição. 
O Restaurant Week ficou marcado!" 
Fernanda De Camillis, 19 anos“A cidade de São Paulo é uma 

loucura. Cuidado: vicia!” 
Patrícia Furquim, 49 anos

“Convergência de todas as tribos, 
gerações e experiências.”
Thaís Funcia, 30 anos

“(...) sobrevoando a cidade à noite só víamos luzes, luzes e 
luzes. Parecia um ‘chão de estrelas’. Quando percebemos 
estávamos todos aplaudindo! Creio que era a saudade e o 
amor que temos por esta cidade incrível!” 
Gracira Cabrera

“São Paulo... creio que a primeira coisa que posso dizer 
é sobre o pluralismo. Há asiáticos, europeus... gente de 
todo lugar, que vive aqui em paz. Esta é uma marca e o 
grande valor desta cidade cosmopolita.” 
Hussein D., 24 anos, Costa do Marfim

“A adrenalina dos vendedores na famosa hora da ‘xepa’ 
no CEAGESP, aos sábados e domingos, é uma experiência 
sonora única e ligada ao espírito paulistano dos negócios.” 
Vinicius Saraceni, 31 anos

“Se passo por uma feira próximo ao horário 
do almoço, não tenho dúvidas: paro e 
almoço ali mesmo, o pastel  é irresistível!” 
Marisa Donatiello, 45 anos

“A visão do alto do prédio do Banespa é 
inenarrável! Dá uma idéia da grandiosidade 
desta metrópole” Andrea Valeriano, 33 anos

“Eu só havia ouvido falar bem de São Paulo 
e vi que é exatamente como ouví. Incrível! 
Uma cidade a ser descoberta!” 
Hussein, 24 anos, Costa do Marfim

“Quem assiste ao carnaval pela TV, não tem ideia da emoção 
que sentimos quando passa a bateria das escolas de samba. 
Você se sente maior, o som invade a alma e o coração.”
Amália Dal Bello, 35 anos

“Carrega os traços do mestre Oscar Niemeyer. 
A programação é intensa: shows a preços populares, 
cursos, mostras e atividades para o público infantil.” 
Camila F., 37 anos

“A gente tem a impressão de que São Paulo é uma cidade 
só de trabalho e comércio, e na realidade não é. São Paulo 
guarda preciosidades para quem procura desvendá-la.”
Alfredo Sampaio Carrijo, 61 anos, 
Campo Grande - MS

“Nada mais agradável do que parar à beira da represa 
Nova Guarapiranga (...)  e acompanhar o movimento 
dos barquinhos a vela, sendo iluminados com os raios 
de sol e colorindo a paisagem.” Célia, 48 anos

“O Museu do Ipiranga proporciona uma experiência única. 
Além de podermos passear pela história do Brasil, o Parque da 
Independência – inspirado nos Jardins de Versailles – e o 
próprio edifício do Museu, mostram uma São Paulo de sonhos.” 
Leonardo Santos

“O Zoológico é um lugar maravilhoso! 
É diversão para todas as idades” 
Vanessa Ferraz

“Ao ouvir o som da OSESP na Sala 
São Paulo, a imaginação flutuava 
entre a fantasia e magia das 
composições.” Andrea

Santa Cecília

“No Masp você se dá conta que está na 
capital cultural da América Latina!” 
Lucia, 55 anos

“Esta foi a primeira vez que vi uma partida de 
futebol no Brasil e foi um grande momento para 
mim.” Hussein, 24 anos, Costa do Marfim

“Todas as cidades são a expressão de um sonho possível, de 
convivência, de civilização. São Paulo, uma das maiores 
cidades do mundo, passa muito dessa imagem de sonho 
quando vista de cima, num vôo de helicóptero, de preferên- 
cia numa noite de lua cheia. Como tanta gente, vinda de 
tantos lugares diferentes, construiu essa maravilha?” 
João Carlos de Paula, 48 anos 
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TEATRO MUNICIPAL

A importância que os sentidos têm na vida das pessoas, na 
vida das cidades, vai além dos simples atos de ver, tocar, 
provar, cheirar ou ouvir. É por meio deles que percebemos o 
valor do mundo, que lembramos, que sentimos. Das descober-
tas iniciais quando crianças, com o tempo a percepção muitas 
vezes se dá de forma inconsciente; reagimos às emoções, 
dando mais atenção ao que é novo e utilizando o repertório de 
sentidos instintivamente. Essas marcas indeléveis, deixadas 
por um perfume, uma música ou um sabor, passam a exercer 
uma poderosa influência sobre nós.

Em meio a uma cidade cheia de sons, de cheiros e sabores, de 
texturas e desafiadora da própria estética, a São Paulo Turismo 
criou o Mapa das Sensações, um projeto pioneiro no Brasil 
que propõe uma nova forma de experimentar e sentir o que 
São Paulo tem de melhor. É um novo olhar sobre a metrópole, 
revelando suas diversas nuances por meio dos sentidos.

Na primeira fase do projeto, turistas e visitantes indicaram 
pontos da cidade que os remetessem a sensações relacionadas 
a cada um dos cinco sentidos e foram estimulados a justificar 
suas indicações, compartilhando as experiências sensoriais 
neles vividas. Das mais de duas mil indicações, foram selecio-
nados os 20 atrativos mais citados. A partir desse resultado, 
dezenas de turistas – nacionais e estrangeiros – foram levados 
a esses pontos turísticos e tiveram a sua sensação “medida”.

Para realizar esses “testes de emoção”, foi firmada uma parce-
ria com a empresa Truster Brasil, especializada em tecnologias 
de decodificação vocal. Após visitar os atrativos, os turistas 
prestavam depoimentos sobre suas sensações enquanto eram 
testados com um programa que traduz – por meio da voz – as 
alterações fisiológicas e gera uma representação gráfica da 
oscilação das emoções.

Os momentos de mais alta emoção de cada depoimento estão 
neste material, assim como parte das experiências comparti-
lhadas na primeira fase do projeto, com declarações que visam 
traduzir sons, imagens, gostos, aromas e toques para que 
visitantes e moradores da capital paulista conheçam o que há 
de melhor na cidade por meio da vivência sensorial.

Aproveite e experimente São Paulo de uma forma única!

Veja mais em www.mapadassensacoes.com.br
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É a tradução do luxo e glamour da São Paulo do início do 
século XX. O prédio imponente - idealizado nos moldes 
dos melhores teatros do mundo - abraça o visitante, que se 
encanta desde a magnífica escadaria até os detalhes da sala de 
espetáculos. Assista a um espetáculo ou faça uma visita moni-
torada. Será formidável.

> Praça Ramos de Azevedo, s/n°, Centro, Tel.: (11) 3223-3022 
www.teatromunicipal.sp.gov.br

MERCADO MUNICIPAL

É a profusão dos sentidos. Cores, aromas, sons, texturas e 
sabores se misturam com perfeição, ambientados em uma 
belíssima construção da primeira metade do século XX. 
Caminhe sem pressa pelos corredores e aprecie tudo o que 
o Mercadão oferece: o multicolorido das frutas, pimentas e 
petiscos. Encontre as bancas de condimentos atraindo-se 
pelo olfato, não há como errar. Preste atenção ao som: entre 
o burburinho de vários idiomas, os comerciantes oferecem 
seus produtos. Dê uma pausa para um bate-papo em uma das 
mercearias e deguste uns pedacinhos de queijo. Encontrou 
uma fruta exótica? Pergunte o que quiser ao vendedor, que 
poderá dar todas as informações. Aproveite para tocar, cheirar 
e até mesmo experimentar esse novo sabor. E tem ainda os 
famosos sanduíches de mortadela e pastéis de bacalhau, que 
ficam mais saborosos acompanhados de um chopinho gelado e 
um atendimento nota 10.

> Rua da Cantareira, 306, Centro. Tel.: (11) 3313-1326 
www.mercadomunicipal.com.br 

EXPLORE OS CINCO SENTIDOS EM UM SO LUGAR
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AUTÓDROMO DE INTERLAGOS4

Margarida Mello, 63 anos, São Paulo - SP

Não há lugar melhor para deixar a emoção a mil! Tradicio-
nal palco de grandes disputas, o Estádio Pacaembu (Paulo 
Machado de Carvalho) foi sede do empate entre Brasil e Suíça 
na Copa do Mundo de 1950. Assim como os estádios do Mo-
rumbi, Canindé e Palestra Itália, é um templo para assistir ao 
espetáculo do futebol, a paixão brasileira. Consulte as tabelas 
de jogos e faça parte desta festa.

> Praça Charles Miller, s/n°, Pacaembu. Tel.: (11)  3664-4650 
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/esportes/pacaembu

Hussein, 24 anos, Costa do Marfim

SALA SÃO PAULO90

A Sala São Paulo é hoje considerada o melhor espaço para 
concertos da América Latina. E é belíssima. O observador 
mais atento irá se encantar com cada detalhe da construção, 
e os apreciadores da música que têm o ouvido apurado irão 
ao paraíso: a acústica é impecável. Conheça a Sala São Paulo 
em dias de espetáculo ou por meio da visita monitorada ao 
Complexo Júlio Prestes que inclui, além da Sala, a Estação 
Pinacoteca e o Memorial da Resistência.

> Praça Júlio Prestes, s/n°, Centro. Tel.: (11) 3367-9500 
www.salasaopaulo.art.br

PARQUE DO IBIRAPUERA

SURPREENDA-SE EM UM BELISSIMO PARQUE

70

Taina Gisande, Buenos Aires - Argentina 
Ednalva Barbosa, 45 anos, São Paulo - SP

MOSTEIRO DE SÃO BENTO48

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA51

O Museu da Língua Portuguesa veio revolucionar o conceito 
de museu na cidade. Totalmente interativo, transformou 
as aulas de português, literatura e poesia em uma grande 
diversão. Brinque com a formação das palavras, passeie pela 
história da língua e da Estação da Luz - onde o museu está 
instalado. Conheça alguns dos maiores escritores brasileiros 
e deixe-se envolver pelos sons do idioma português. Você irá 
se maravilhar e se sentir mais sábio e mais familiarizado com 
essa tão bela língua. 

> Praça da Luz, s/n°, Luz. Tel.: (11)  3326-0775 
www.museulinguaportuguesa.org.br

ESTÁDIO PACAEMBU29

EDIFÍCIO ALTINO ARANTES24
Não há na cidade mirante melhor que o topo do “Banespão”, 
apelido do edifício cuja construção foi inspirada no Empire 
State Building, em Nova York. Suba os mais de 160 metros do 
edifício e surpreenda-se com uma vista em 360º que se perde 
no horizonte. Ouça o burburinho  distante da metrópole e 
sinta o pulsar da maior cidade da América Latina.

> Rua João Brícola, 24, Centro. Tel.: (11) 3249-7466 
www.santander.com.br

Corrine Petrelli, 40 anos, Buenos Aires - Argentina 
Debora Parros, São Paulo-SP

PINACOTECA DO ESTADO77

Dedicada à arte brasileira dos diferentes períodos, a Pina-
coteca do Estado é o museu de arte mais antigo da cidade, 
porém com grande visão de futuro: vai além de abrigar as obras 
da nossa arte e abraça a tarefa de “educar o olhar e sensibilizar 
o espírito”. Conheça este importante espaço, suas peculiari-
dades e as ações educativas que promove. Ao final, saboreie 
um delicioso café em meio aos jardins do museu, com vista 
para o Parque da Luz. Aproveite para relaxar ouvindo o canto 
dos pássaros e sentindo o aroma que emana das flores do local.

> Praça da Luz, 2, Luz. Tel.: (11) 3324-1000 
www.pinacoteca.org.br

MASP53

PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA72

Localizado em uma das maiores florestas urbanas do mundo, 
o parque reserva surpresas maravilhosas aos visitantes. Acorde 
bem cedinho e venha se aventurar nas trilhas, apreciando a fau-
na e flora locais. A recompensa da caminhada é a vista do topo 
da Pedra Grande, de onde se pode enxergar a geometria urbana 
emoldurada pela exuberante vegetação. É de tirar o fôlego.

> Rua do Horto, 1.799, Tremembé. Tel.: (11) 2203-3266 
www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/turismo_parques_estadual_cantareira

ESTAÇÃO DA LUZ27

Muitos dos imigrantes que aqui desembarcaram para compor 
as diversas faces de São Paulo chegaram pela Estação da Luz. 
Ligação entre Santos e o interior paulista, a estação teve grande 
importância no desenvolvimento econômico e social da metró-
pole. Vale a pena uma visita para apreciar a belíssima arquite-
tura inglesa e sentir-se um imigrante do início do século XX.

> Praça da Luz, 1, Luz. www.estacaodaluz.org.br

PARQUE VILLA-LOBOS74

Um oásis em meio à zona oeste da cidade, o Villa-Lobos é um 
parque completo. Possui quadras, campos de futebol, ciclo-
vias, playground, pista de cooper e anfiteatro. Oferece aluguel 
de bicicletas e patins. Um local para quem busca tranquili-
dade para passear com a família ou encontrar os amigos para 
um gostoso piquenique.

> Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros. 
Tel.: (11) 3023-0316. www.ambiente.sp.gov.br/parquevillalobos

Guadalupe Hernandez, 45 anos, México - México 
Edna Ramos, 40 anos, São Paulo - SP 

ZOOLÓGICO100

CATEDRAL DA SÉ15

Um dos maiores templos góticos do mundo, a Catedral da Sé é 
um ícone de São Paulo. Não economize tempo em sua visita: ob-
serve cada detalhe da arquitetura. E não se surpreenda ao encon-
trar na decoração dos capitéis de suas colunas pencas de bananas, 
ramos de café, sapos e tatus. Se visitá-la em horário de missa, 
aprecie o som do órgão de 12 mil tubos. Caso contrário, delicie-se 
com o silêncio. E não deixe de explorar os mistérios da cripta. 

> Praça da Sé, s/n°, Centro. Tel.(11) 3107-6932 
www.arquidiocese-sp.org.br/catedral_da_se.htm

CATAVENTO CULTURAL14

Escale as paredes do Palácio das Indústrias e ouça o que Na-
poleão Bonaparte tem a lhe dizer. Pareceu estranho? Essa é só 
uma das inúmeras atrações que o local reserva aos visitantes! 
O Catavento é mais um excelente espaço educacional da ci-
dade de São Paulo que se utiliza de tecnologia e interação com 
o acervo para enriquecer a visita. Se seu filho é daqueles que 
quer sempre entender os “porquês”, traga-o para um passeio 
neste espaço que concilia conhecimento e diversão com pura 
interatividade.

> Parque Dom Pedro II, s/n°, Centro. Tel.: (11) 3246-4048 
www.cataventocultural.org.br

É o melhor dos passeios para uma manhã de domingo. Com ar-
quitetura do século XVII e o relógio mais preciso de São Paulo, o 
local que hospedou o Papa Bento XVI em 2007 abriga hoje a Ba-
sílica de Nossa Senhora da Assunção e o Mosteiro. As grandes 
atrações são as missas com cantos gregorianos acompanhados 
de um órgão secular e a lojinha que vende a tradicional medalha 
de São Bento e deliciosas iguarias feitas pelos monges enclau-
surados. É um lugar para renovação das energias.

> Largo de São Bento, s/n°, Centro. Tel.: (11) 3328-8799 
www.mosteiro.org.br

O maior zoológico do Brasil tem muitas emoções reservadas 
aos seus visitantes. Veja os animais de pertinho à luz do dia ou  
durante o passeio noturno, que promete boas surpresas, com 
direito a friozinho na barriga causado pelos diversos sons do 
zoo. Explore ao máximo a visão, a audição e também o olfato, 
desfrutando deste espaço de Mata Atlântica preservada em 
meio à cidade de São Paulo.

> Avenida Miguel Stefano, 4.241, Água Funda. Tel.: (11) 5073-0811 
www.zoologico.sp.gov.br

 Maria Cecília Fraga, 45 anos, Londrina - PR

Poucos sabem que o Autódromo é muito mais que apenas 
o palco para o mundial de F1, que acontece uma vez por ano 
no Brasil. Por lá, a emoção rola solta durante o ano todo em 
diversos campeonatos. Para quem acha que o espaço é inaces-
sível, ledo engano: qualquer um pode pilotar (ou acompanhar 
o piloto) nas curvas de Interlagos em determinadas datas e 
eventos. Sinta-se como um grande piloto no “S” do Senna 
e relembre momentos incríveis da história desse templo 
da velocidade. E, se achar que dirigir um carro de corrida é 
emoção demais para você, experimente as disputas de rolimã 
ou a pista de kart.

> Avenida Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos. 
Tel.: (11) 5666-8822. www.autodromointerlagos.com

Morgana Recht, 21 anos, Presidente Getúlio - SC 
Malcolm Doy, 32 anos Curitiba - PR 

MUSEU DO FUTEBOL55

São 6 mil m² com o melhor do futebol. O museu usa a tecno-
logia para contar a história da paixão dos brasileiros através 
dos tempos. Ouça as narrações em rádio, veja as projeções 
holográficas e os painéis dedicados a cada uma das Copas em 
que o Brasil foi campeão. E mais: jogue uma partida de futebol 
virtual, divirta-se com as curiosidades e sinta a vibração de es-
tar em meio a uma verdadeira torcida, em plena arquibancada!

> Praça Charles Miller, s/n°, Pacaembu. Tel.: (11) 3663-3848 
www.museudofutebol.org.br

 Gustavo Chaves, 33 anos, Belo Horizonte - MG 
Francisco, 33 anos, Botucatu - SP

PICO DO JARAGUÁ / PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ 76

Para quem chega a São Paulo por meio das rodovias 
Anhanguera e Bandeirantes, avistar o Pico do Jaraguá é o 
anúncio de que o destino se aproxima. Não há, em toda a 
região metropolitana, ponto mais alto que o Jaraguá, de onde 
se tem uma vista panorâmica privilegiada e um pôr-do-sol 
apaixonante. O Pico está dentro da área do Parque Estadual do 
Jaraguá, que abriga trilhas, lagos, nascentes e remanescentes de 
Mata Atlântica. Faça uma visita com os monitores do parque e 
explore as sensações. 

> Rua Antonio Nogueira, 539, Jaraguá. Tel.: (11)  3941-2162 

Conhecido como a “praia dos paulistanos”, o Parque Ibi-
rapuera é o mais frequentado de São Paulo. É uma área de lazer 
democrática: tem Tai Chi para os idosos e o público mais zen 
e espaço para a molecada do skate; para quem é cult, tem os 
museus de Arte Contemporânea, o de Arte Moderna e o Afro 
Brasil; há ainda pistas de cooper e corrida, ciclovia, campo de 
futebol e quadras para a galera que quer expulsar a preguiça; e 
também a OCA, o Pavilhão da Bienal e o Auditório Ibirapuera - 
obras-primas da arquitetura - além das escolas de astrofísica e 
jardinagem, o planetário, o orquidário, o viveiro... Reserve um 
bom tempo para conhecer cada uma das atrações que o parque 
guarda para você. Mas se o tempo for curto, apenas passeie 
pelo gramado, ouça o canto dos pássaros, sinta o ar fresco e a 
energia que emana da natureza. Sairá revigorado.

> Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n°, Ibirapuera. Tel. 5573-4180 
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/meio_ambiente/
parques/programacao/0002

Exercitar o paladar é mais do que o ato de comer. É sentir o gosto, 
o tempero do alimento. É notar sua textura e como ele se adapta à 
boca. É lembrar momentos. É saborear história e cultura.

Representada por 56 tipos de culinária, São Paulo é um caldei-
rão de estilos gastronômicos. Comece o dia ou encerre uma 
balada em uma das quatro mil padarias. Se a ideia é experimen-
tar sabores, vá ao Mercadão ou a locais que promovem degusta-
ções, seja de vinhos, quitutes ou até azeites.

Mas se quer mesmo tradição, vá direto ao Bixiga, para fartos 
almoços no melhor estilo das famílias italianas, ou à Liber-
dade, com as maravilhas da cultura oriental. Celebre a vida 
com os amigos e sinta o gostinho da boemia com um chope 
gelado na Vila Madalena ou liberte-se, escape da dieta em uma 
das centenas de churrascarias. São Paulo ostenta o título de 
Capital Mundial da Gastronomia. Quem experimentar alguns 
de seus 12.500 restaurantes saberá o porquê.

PALADAR
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Acostumados a frequentar grandes cidades, muitas vezes 
não enxergamos detalhes e peculiaridades de São Paulo, uma 
metrópole cheia de maravilhas arquitetônicas, arte e até mesmo 
horizontes magníficos, seja do topo de edifícios - como o Itália e 
o Altino Arantes - ou do alto do Pico do Jaraguá.

Experimente visitar o Centro à noite. Construções históricas 
como as estações da Luz e Júlio Prestes, a Pinacoteca, o Teatro 
Municipal, o Tribunal de Justiça e o Edifício Matarazzo ficam 
iluminados. E para contemplar arquitetura moderna, passe pelo 
Edifício Copan, Parque do Ibirapuera, Sambódromo e  Memo-
rial da América Latina, todos obras de Oscar Niemeyer. Também 
não deixe de ver os curiosos prédios do Masp e da Fiesp na 
Avenida Paulista, e depois confira de perto a espetacular Ponte 
Estaiada Octavio Frias de Oliveira, na Marginal Pinheiros. Pelas 
avenidas, descubra algumas obras de nossos consagrados grafi- 
teiros. Opções para encher os olhos não faltam por aqui.
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Pode parecer estranho relacionar o tato a um passeio, mas 
em São Paulo não é difícil encontrar atrações que mexam com 
este sentido. Afinal, aqui pipocam as feiras livres - de frutas, 
antiguidades e artesanato - onde é possível tocar e experimen-
tar de tudo. Uma das mais famosas, a da Benedito Calixto, co-
mercializa produtos descolados para decoração e antiguidades. 
Mas se a ideia é aguçar o tato de forma mais usual, é impossível 
não pensar nos spas urbanos, onde cada pessoa se sente pa-
paricada com mimos como massagens e tratamentos estéticos. 
Para sentir a textura e a forma dos objetos, nada melhor do que 
ir à Pinacoteca e ao Jardim da Luz onde se pode tocar dezenas 
de grandes esculturas. Para interagir com a  ciência, teste 
alguns dos experimentos na Estação Ciência e no novíssimo 
Catavento. E se acreditar em superstições, ao passar pela Praça 
Ramos, no Centro, segure no desgastado dedo da estátua El 
Condor e faça um pedido. Dizem que dá sorte. 
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Calma ou agitação. Tranquilidade ou euforia. A audição é o 
sentido que nos faz perceber os sons e vai além: permite-nos 
interpretar, sentir e adaptar à “atmosfera” do ambiente. 

Experimente aguçar esse sentido em São Paulo. Aprecie o 
badalar dos sinos da Catedral da Sé e o canto no Mosteiro de 
São Bento e sinta a metrópole se render ao som de tradições 
milenares. Na Avenida Paulista, ouça não só os carros, mas as 
conversas em outros idiomas, e sinta-se diverso, global. Es-
cute o canto dos pássaros e o som de outros animais em locais 
como o Horto Florestal e o Parque Trianon e perceba como a 
cidade que não para também tem sua face serena. Experimente 
a emoção de ouvir uma escola de samba passar pelo Sambó-
dromo e arrepie-se ao som do grito de “goooool” em um dos 
estádios. No Auditório Ibirapuera, casas de shows e unidades 
do Sesc, repare como a música transforma seu espírito. A 
capital paulista tem sinfonias escondidas em espaços culturais 
diversos, capazes de elevar seu astral.

AUDIÇÃO

O cheiro remete a sentimentos e lembranças. Parar alguns 
minutos para fazer uma análise da percepção dos odores pode 
transformar uma experiência. E se há dúvidas quanto à relação 
entre o olfato e as sensações, tente um passeio diferente por 
São Paulo e surpreenda-se em locais como o Ceagesp, que 
abriga uma profusão de perfumes de flores e frutas. Feche 
os olhos no Jardim Botânico ou no Horto Florestal, respire 
fundo e perceba como um aroma agradável modifica seu 
humor. Sinta o cheiro do orvalho e da terra úmida na Serra 
da Cantareira e no Parque do Carmo com suas cerejeiras. 
Caminhe pelas floriculturas do Largo do Arouche ou da 
Avenida Dr. Arnaldo e reconheça as espécies pelas diversas 
fragrâncias. Sinta o aroma das cafeterias, padarias e pizzarias.  
Entre em uma das perfumarias, lojas de cosméticos ou de 
incenso. Não deixe de ir ao Mosteiro de São Bento para sentir 
o cheiro de mirra e, com sorte, poderá desfrutar do perfume 
dos quitutes feitos pelos monges.

OLFATO
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É o queridinho de São Paulo. Além da arquitetura única, no 
Masp podem ser vistas obras de Botticelli, Bellini, Rembrandt, 
Velásquez, Goya, Monet, Portinari, Van Gogh e tantos outros. O 
museu mantém ainda exposições temporárias muito apreciadas. 
Depois de admirar as belíssimas obras e se transportar para 
elas, reserve uns minutinhos para ver a mais bela de todas: a 
vista panorâmica em direção ao centro da cidade.

> Avenida Paulista, 1.578, Bela Vista. Tel.(11) 3251-5644
www.masp.art.br

SAMBÓDROMO91

É oficialmente no mês de fevereiro que o espetáculo do car-
naval enche os olhos de quem vai ao Sambódromo do Anhem-
bi. Mas se sua visita à capital paulista está marcada para outra 
época do ano, não desanime: nas quadras das escolas de samba 
- a maioria localizada na zona norte da cidade - os ensaios 
garantem folia e diversão o ano todo. Consulte a programação 
e prepare-se para mostrar que tem samba no pé. 

> Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Tel.: (11) 2226-0400
www.spturis.com

Thalita Campos Lima, 20 anos, São Paulo - SP
Joseane Medeiros, 27 anos, Caicó - RN 

 Sandra, 56 anos, São Paulo - SP

Augusta, Salvador - BA

 Sebastian Hackbart, 29 anos, Verder Ih - Alemanha
 Brookes, 27 anos, Calgary - Canadá

Lina Rincón, 28 anos, Albany - Estados Unidos

Maria C. Carrijo, 54 anos, Campo Grande - MS

Vanessa Tavares, 29 anos, Itapeva - SP 
Maria Eduarda Lima, 22 anos, São Paulo - SP

Rosina Chiapetta, 37 anos, São Paulo - SP 
Alessio Ferraresi, Milão - Itália 

Michael Pappacsantos, 55 anos, Bordeaux - França 
Raphael Pires, 50 anos, São Paulo - SP

Alex, Londres - Inglaterra 
Douglas Dias, 25 anos, São Paulo - SP

 J. Barbosa, 46 anos, Tupã - SP 
Otávio Augusto, 29 anos, Campina Grande - PB

Alex, Londres - Inglaterra 
Luiz Gustavo, 22 anos, Sorocaba - SP

Os depoimentos pontuados com este símbolo foram 
analisados utilizando a tecnologia "Truster Brasil" e  
correspondem a picos de emoção medidos pelo software.

Com 18% das in-
dicações, o Ibi-

rapuera foi o 2 o 
atrativo mais citado.
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Como o mais votado, o 
"Mercadão" teve 

19% do total de 
indicações.
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“A primeira sensação ao começar a andar pelo parque foi de 
paz. Uma calmaria no coração e na mente. Parece que este 
lugar tem o poder de desarmar as pessoas, de transformar, 
de chamar a vida. (...) As minhas vindas a São Paulo foram 
sempre cronometradas, controladas, tensas por muitas vezes. 
Este passeio inesperado foi renovador! A paz deste lugar nos faz 
repensar a vida. Quero repetir sempre que puder (...). Surpreen-
dente! Para mim, essa é a definição do Ibirapuera.” 

“Nada mais lindo que passear no parque. Se estamos no outo-
no, as folhas enfeitam o caminho. Se estamos na primavera, o 
ar torna-se mais leve, mais colorido. Tudo é festa. Ah! O verão, 
sol, brisa, atmosfera mágica. Se o inverno se diz presente, é 
lindo passear por entre as árvores e observar a natureza em toda 
sua grandeza. Tudo é lindo de se ver.”

“Ópera Carmen!!! Fui acompanhada de minha irmã, defi-
ciente física, mas com um amor enorme pela arte e pela ópera. 
Devido à sua restrição física, ela ouvia no rádio ou assistia 
pela televisão. Jamais esqueci o deslumbramento do seu  
olhar durante e após a apresentação. Essa sensação nunca 
mais me abandonou. E me emociono toda vez que passo perto 
daquele teatro.”

“Olhando pela janela do trem, eu apreciava o mundo que os 
meus olhos de nove anos insistiam em conhecer mais. A paisa-
gem ajudava meu pensamento a voar. O tempo passou (...) mas 
a imponente Estação da Luz perdura guardada no fundo da 
memória. Foi amor à primeira vista.” 

“Foi impressionante ver a Estação à noite, todinha iluminada, 
imponente.” 

“Fiquei emocionado ao ver os gols, ouvir as narrações... Tem hora 
que você acha que está dentro do estádio, a torcida vibrando... 
Achei fantástico, sensacional”. 

“Fantástico. Essa mistura não tem como dar errado: som, 
imagem e luz.” 

“A vista panorâmica nos dá a real dimensão e densidade da 
cidade.  Podemos sentir a profundidade. É impressionante.” 

“Emoção é estar no topo do Altino Arantes e sentir que podemos 
tocar a cidade! Carregá-la, abraçá-la! De lá, toco São Paulo e 
digo: Te amo, minha cidade do coração!!!”

“Quando eu entrei no estádio, fiquei muito, muito feliz. Foi 
ótimo. Um sonho que se tornou real.  A sensação é de fazer 
parte do jogo, como se estivesse lá junto com os jogadores. As 
pessoas sentem a partida com o coração. (...) Quando o time 
fez o primeiro gol eu fiquei impressionado em ver todas aquelas 
pessoas gritando ‘goooollll... ’ Que boa impressão! ” 

“Ninguém tinha nem noção do que era, e vendo, participando... 
a emoção é mais alta que se pode imaginar.” 

“Emoções, lembranças da época em que a gente via nosso sau-
doso Senna correndo.” 

“No museu, há a possibilidade de ‘brincar’ com poemas e palavras. 
Se antes não havia interesse pelas aulas de literatura da escola ou 
uma forma mais divertida de abordar poemas e escritores famosos, 
com certeza é um caminho inusitado para o aprendizado.”

“Eu fiquei encantada. O espetáculo é muito bem elaborado, mui-
to cheio de emoções, bem forte mesmo. Uma experiência única. 
Com certeza eu vou carregar para o resto da minha vida.” 

“Assisti a um concerto na Sala São Paulo e me surpreendi com 
a acústica limpa, com a beleza do lugar. Remeti-me aos filmes 
que me encantavam quando criança e adolescente. Ambiente 
requintado e ao mesmo tempo acolhedor.”

“É uma tempestade olfativa. Não são cheiros isolados, é uma 
grande mistura, uma tempestade - mas uma tempestade 
agradável. Quando subimos e provamos o caldinho de 
feijão, a mandioca... foi bom, e a apoteose de tudo isso foi 
quando descemos e experimentamos todas estas frutas novas. 
Indescritível. (...) O que é incrível, além do gosto, é a sensação 
tátil dentro da boca: a textura, o frescor, a temperatura, a 
consistência, a água. Neste momento sentimos a chuva, a 
abundância da natureza. O mercado fez o meu dia hoje.”

“Caminhar calmamente pelo Mercado Municipal, curtindo as 
multicores das frutas e legumes, seus odores e sabores, viajar no 
tempo através dos seus vitrais, provar dos sanduíches e pastéis, 
ouvir as várias línguas faladas em seus corredores, são uma 
singela síntese das sensações desta fantástica capital!”

“O que me chamou mais a atenção na Pinacoteca foi saber que 
eram obras de brasileiros. A gente tem essa cultura de procurar 
museus com peças estrangeiras, artistas famosos de fora. Eu me 
identifiquei com as obras. Tinha uma baiana, tinham mulheres 
negras, coisas da minha terra que eu achei interessante. (...) Eu 
me prendi muito a uma tela, era como se tivesse vento no cabelo da 
criança. Parecia que tinha movimento.” 

“O parque é único, mais pessoas deveriam visitá-lo. É silencioso 
se comparado ao barulho das grandes cidades. É relaxante, 
pacífico. Eu amei! Jamais imaginei que existisse alguma coisa 
assim em São Paulo. É algo especial!” 

“Ahh, os pássaros... Eu adoro ouvir os pássaros. (...) Absoluta-
mente superou minhas expectativas.” 

“Ouvir o som dos pássaros, da água, foi muito agradável! A toda 
hora me via apreciando o cheiro da terra, do verde. (...) Eu adorei 
quando chegamos ao topo da montanha! O contraste entre o parque 
e a vista da cidade. E quão grande São Paulo é.  Não esperava uma 
experiência como esta no meu segundo dia aqui.” 

“O Masp é absolutamente incrível! A arquitetura, as pinturas... 
Eu fiquei realmente impressionado. Vimos alguns dos melhores 
pintores e artistas mais famosos do mundo.” 

“É o melhor mirante da cidade. Ao anoitecer, as luzes acenden-
do, meia-luz na paisagem e o Centro ao fundo. Inesquecível!”

“Achei delicioso ter um espaço desse que me permitisse o contato 
com a natureza e o reequilíbrio da energia. (...) Acho que hoje, 
espaços harmônicos como esse são cada vez mais necessários.  
As pessoas querem resgatar o contato com a natureza.” 

“Ao entrar no parque a sensação de paz é imediata. Uma 
excelente terapia pra quem tem pouco tempo, mas que não abre 
mão de alimentar o espírito!”

“Os cantos gregorianos são lindos. Eu fiquei realmente emocio-
nada quando começou, os monges entraram e veio aquele chei-
ro de mirra (...). Cria um clima místico, uma mágica bonita 
(...) e você percebe que num mundo tão corrido as pessoas se 
envolvem e se ligam em religião e que isso é uma aproximação 
entre as pessoas, uma visão mais humanitária. Tudo isso 
emociona a gente.” 

“Eu gostei muito de estar tão próxima ao hipopótamo, achei 
fantástica a sensação de praticamente poder esticar o braço e 
por a mão nele. A proximidade com os felinos também... estar a 
meio metro de um tigre, de um leão, é muito, muito, legal. (...) 
Eu não imaginava que tivesse uma área verde tão grande e tão 
bem cuidada dentro de São Paulo. Fiquei encantada.” 

“É uma construção incrível. Um imenso edifício no meio da 
cidade. Nós ficamos impressionados com essa visão, porque São 
Paulo é uma cidade moderna e deparar-se com uma construção 
clássica como esta é muito impressionante.” 

“O altar é magnífico e o ambiente transmite paz.” 

“Muito bom! Um espaço bonito, agradável, de formação e de 
informação.” 

“Simplesmente genial! Adorei!”

“Emoção maior é estar ao ladinho da bateria da sua escola, ao 
som de muito samba. O coração bate ao ritmo da bateria.”

“A paixão pela escola e pelo samba é perceptível no brilho do 
olhar das pessoas das comunidades. É um espetáculo único.” 
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