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RESUMO 

 

 O tempo e o espaço são elementos visíveis e invisíveis de uma viagem. Os 

fusos horários e as paisagens são a parte externa. O silêncio e a lentidão são a 

parte interna. O objeto deste trabalho é a percepção do turista quanto ao espaço e 

ao tempo em uma viagem que ele realiza temporariamente, sem pretensão de morar 

no lugar onde visita. Os objetivos da investigação se pautam por duas negações: 

não usar dos princípios econômicos para descrever ou planejar a atividade turística 

nem fazer análises que dependam em grande medida de uma visão macro sobre as 

coisas. A justificativa é fomentar estudos que tornem desimportante o fato de o 

turista ter ou não renda suficiente para empreender uma viagem. Os resultados 

obtidos consistiram na elaboração do turismo silencioso, inspirado pelo movimento 

europeu Slow Tourism e pela performance urbana intitulada Caminhada Silenciosa. 

A metodologia utilizada foi essencialmente a pesquisa teórica e empírica. 
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ABSTRACT 

 

Time and space are elements of a trip. Time zones and landscapes are on the 

external side. The silence and slowness are on the internal side. The object of this 

work is the sense of time and space on a journey from a tourist, a figure who travel 

temporarily and have no intentions in living where he/she visit. The aims of the 

research are guided by two denials: no use of economic principles for describing or 

planning a trip with leisure purposes or do analyses that depend largely on a macro 

view on things. The explanation for these goals is to foster studies that make 

unimportant the fact that tourists have or not enough income to undertake a journey, 

specially in a foreign country. The results consisted in developing the 

uncommunicative tourism, inspired by European movement called Slow Tourism and 

urban performance title Silent Walk. The methodoly used was essentialy theoretical 

and empirical research. 

 

Key-words: Time. Space. Tourist. Slow Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 
 A educação no ensino superior nos últimos anos acontece dentro de um 

contexto em que a universidade se encontra em crise, abrindo um espaço para que 

a experiência universitária se torne múltipla e enriquecedora no sentido de repensar 

o conhecimento. Uma das crises atribuídas pelo autor Boaventura de Sousa Santos 

(2011) à universidade é o da hegemonia, uma vez que, a partir de agora, compete à 

instituição realizar duas funções que não se coadunam de maneira alguma: a de 

produzir conhecimentos instrumentais para formar mão-de-obra qualificada e útil 

para os empresários e gestores públicos, e também a de produzir conhecimentos 

humanísticos e científicos, gerando pensamento crítico – como desde sempre foi a 

tradição desse espaço de saber. É no meio dessa crise e na problematização feita 

pelo autor que se desdobra o debate em torno dos conteúdos a serem transmitidos 

em uma faculdade de turismo, se dirigidos para o mercado ou voltados para um 

pensamento acadêmico que pensará a relação entre sociedade e viagens, ou outras 

associações que o campo atravessa. Como forma de iniciar esta discussão em um 

nível mais profundo, optou-se por escrever no estilo de ensaio algumas 

considerações epistemológicas sobre o turismo. Mais que o conhecimento fundado, 

importa a recepção de todo o processo de aprendizagem, levando em conta que a 

mediação dos conteúdos prevalece sobre a sua assimilação, logo, o que está escrito 

e é chamado de conhecimento e que, via de regra, o aluno deve portar ao fim de sua 

formação, não vai ser o conjunto de informações que o educando deterá afinal de 

contas. O aluno de uma faculdade de turismo consensualmente deve saber o que é 

turista, no entanto, ele precisa também saber o que pode ser turista e o que pode vir  

a ser turista conforme suas observações e pesquisas, sem estritamente seguir as 

tendências do mercado ou de uma suposta demanda. 

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar de que formas uma 

viagem feita a turismo permite ao turista a descoberta e a exploração de novos 

modos de perceber o espaço e o tempo. A fim de perseguir esse objetivo, buscou-se 

na disciplina de transportes, tido como um dos tripés fundamentais da indústria 

turística, o ponto de partida, uma vez que o deslocamento encerra as variáveis do 

tempo e do espaço que esta pesquisa pretende refletir sobre. Percebe-se, portanto, 

com esse lado fundamental para o turismo, que as distâncias são encaradas pela 

história do turismo como os grandes obstáculos para a locomoção de pessoas entre 



países e continentes, que foi vencida graças ao advento e à evolução dos meios de 

transporte, embora ainda hoje elas sejam um empecilho operacional que prejudica 

gravemente a atividade turística. Vir a ter outro olhar sobre a distância é capaz de 

propiciar novos modos de perceber tanto o tempo quanto o espaço. 

Os objetivos específicos estão ligados a um reconhecimento de um estudo na 

área de turismo que não dependa de duas coisas: a primeira, que o destino turístico 

seja consagrado ou que ele tenha vocação turística para ser um destino de ponta; a 

segunda, que a análise das potencialidades de um lugar recorra unicamente aos 

recursos naturais e culturais. Entende-se que é de extrema importância que um 

campo de conhecimento como o turismo não dedique maior parte de sua atenção 

aos grandes fluxos internacionais ou aos recintos de maior visitação. Ainda que seja 

visivelmente de maior impacto – fator que costuma organizar a prioridade dos 

estudos turísticos – sua visibilidade procede de uma via menos problemática que 

mediática. 

 O presente trabalho está dividido em três partes. O capítulo 1, em virtude de 

ter sido escrito em forma de ensaio, toca em vários pontos, a saber: aspectos da 

profissão do turismólogo, suas condições de trabalho e formação acadêmica; a 

acepção do termo viagem ao longo do tempo e o atual acesso às viagens; os tipos 

de turistas; o deslocamento, a paragem e o movimento relacionado indiretamente 

aos fluxos turísticos.  

O capítulo 2 aborda a questão da distância para os meios de transporte, 

ressaltando a importância social destes, mas também problematiza o aparato criado 

por esse sistema – rotas, passagens, tempo de trajeto, viagens longas e curtas, 

velocidade, chegadas, partidas. Para estudar todos estes elementos, centrou-se na 

demora e na rapidez numa distância entre destinos, fazendo um estudo sobre o 

sentido das fronteiras antes e depois, tendo como referência o Grand Tour. 

O capítulo 3 aborda a evolução do turismo internacional pela lente do 

aumento do número de viagens e o movimento contrário a essa aceleração 

conhecido como slow tourism. Podendo ser vinculada ao turismo de massa, o 

incremento da quantidade de voos também está ligada a viagens de negócios e 

motivações várias, ou seja, não necessariamente o aumento é em decorrência de 

um turismo agenciável, em formato pacote, para ser vendido. 

Através dos princípios que o movimento apresenta, tocam-se em pontos 

como o turista responsável, a autenticidade e o consumo. Entre o dilema de viajar 



mais e viajar menos, faz-se uma análise de como as viagens estão amontoadas de 

informação e dados históricos, por meio de uma prática artística concebida pela 

artista Vivian Caccuri (2014), intitulada caminhada silenciosa. Por meio da 

experiência realizada pelo autor, desenvolveu-se o conceito de lentidão. 

 A metodologia utilizada foi a pesquisa teórica e empírica, conciliando os de 

teor filosófico com os clássicos de turismo, incluindo também os vinculados à 

epistemologia e à temática do lazer e da cidade. Também foi suporte para a 

pesquisa a observação participante durante a Caminhada Silenciosa na Zona 

Portuária do Rio de Janeiro, proposta pela artista plástica Vivian Caccuri, e que 

aconteceu no dia 14 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 CONSIDERAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS SOBRE O TURISMO 
 

 Um conceito claro sobre o que é o turismo sem recorrer a definições da 

Organização Mundial do Turismo é algo difícil de conseguir como resposta de um 

aluno de uma faculdade de turismo. Uma das possíveis razões para esse fenômeno 

é a grande abertura de caminhos que o educando precisa restringir para obter o 

foco, que lhe será útil para delimitar objetos de estudo na sua caminhada.  

Grande parte da literatura existente sobre o turismo em seus diversos 

componentes, posta aqui sob o nome de estudos turísticos, apresenta um ponto 

demasiado fraco com relação ao ensino da própria disciplina, pois ela não é capaz 

de dar conta do todo, apenas de um viés. Toda opinião ou teoria é um ponto de 

vista, contudo, a formação do turismólogo prevê associação entre as disciplinas, ou 

seja, a soma de vieses que, ao fim e ao cabo, deve se tornar uma síntese para que 

possa ser aplicável. A experiência universitária, sob a perspectiva de experimentar 

vários ângulos, é bem mais enriquecedora do que a da leitura dos textos obrigatórios 

da faculdade, e isso ocorre por conta da falta de especificidade de um objeto de 

estudo, essa falta de especificade não vista como um aspecto negativo. 

O que mais seria próximo de um centro de atenção dos profissionais e 

pesquisadores da área é a figura do turista, e sublinhemos aqui que é a imagem do 

turista e não este como sujeito, uma vez que as possibilidades de definições 

semânticas dão lugar a uma visão economicista dessa categoria de análise. O perfil 

dos alunos de turismo pode até ser mensurado através do gosto por viagens, 

culturas e línguas, e de certa forma, este sonho de conhecer lugares e pessoas 

termina por prevalecer sobre conhecer a fundo as tradições, o passado, além 

daquilo que é dito e reproduzido sobre o turismo. Este perfil é geralmente delineado 

no primeiro período da faculdade e está vinculado à escolha do curso. 

Os estudos turísticos carecem de um imaginário dotado dessas pretensões 

pedagógicas. Percorrendo o teor das pesquisas no campo prático, a abordagem 

começa não por um começo em que o pesquisador teria a liberdade, ou em outras 

palavras, o tempo de maturação necessário para saber como interferir na realidade 

social, como construir seu discurso, que ferramentas utilizar, que imagens criar. Boa 

parte dos escritos turísticos gravita em torno de temas controversos: as 

comunidades receptoras descuidadas nas suas necessidades mais básicas e os 

destinos consagrados fadados ao fracasso comercial que, logo depois, são 



abandonados pelas instâncias de poder. Todo destino consagrado chega a um 

ponto de saturação e seu êxito, portanto, não é garantido. 

O pesquisador em turismo, em princípio, começa o seu trabalho com a 

urgência de sua missão em reverter os impactos negativos que o turismo causa na 

região onde é implementado. Os especialistas, no seu parecer, apontam como uma 

espécie de solução a melhoria na gestão dos recursos que faz mover continuamente 

o deslocamento de pessoas e provoca o fluxo turístico. Acreditamos que, com uma 

boa administração, é possível transformar a atividade em algo minimamente 

sustentável. Para tal, os estudantes de turismo sofrem pressão dos catedráticos 

mais comprometidos com a investigação-ensino para mudar o mercado de trabalho, 

embora a história por trás dessa última palavra suplante as afirmações e os 

comentários no tocante à oferta de empregos. Dificilmente se encontrará formados 

em turismo trabalhando na sua área de origem, primeiro, porque tal setor é uma 

entrada para o mercado de trabalho, que atrai principalmente jovens. O que é visto 

como precariedade pela academia é o retrato de uma realidade que não pode ser 

combatida com argumentos de qualificação profissional. O vislumbre de carreira no 

setor é comprometido pela alta rotatividade que caracteriza a função nos hotéis, 

agências e atrativos turísticos. Procuram-se profissionais de gerência claramente 

para atenuar esses problemas de alternância de pessoal, e não saná-los, como se 

poderia supor, uma vez que o rodízio intenso de pessoas que trabalham para a 

máquina funcionar seja o sustento da própria atividade. Sem a sazonalidade ou sem 

a rotatividade, o turismo tal como o conhecemos, o turismo chamado moderno, não 

existiria, ainda mais se pensarmos que semelhante fenômeno está intrinsecamente 

ligado a um tempo liberado do trabalho, isto é, as férias. O segundo motivo pelo qual 

é difícil encontrar formados em cargos na estrutura montada para o turismo é o 

desestímulo ao aprendizado, pois intencional e indiretamente o amadorismo é 

incentivado.  

Conversar sobre o turismo em termos acadêmicos é restritivo quanto ao 

pensamento e numeroso quanto às técnicas e aos métodos. O fenômeno é 

complexo e isto é um consenso envolvendo posições completamente divergentes, 

particularmente mais evidente na divisão que existe entre os que vão defender uma 

orientação voltada para o mercado de trabalho e conhecimento de uma práxis e os 

que vão sustentar uma postura crítica quanto às demandas da profissão e vão 

atacar o fator congênito da atividade turística que nasce e se desenvolve conforme o 



capitalismo. Tanto um quanto outro lado acharão necessários diversas articulações 

e diversos domínios conceituais, respectivamente, para explicar a complexidade do 

fenômeno, uma vez que a isto eles são convocados, sintetizar uma enorme 

variedade de elementos que compõem o ato de ir viajar assegurado por um contrato 

comercial. Quando ambos os lados falam sobre o turismo a fim de abrangê-la como 

uma atividade, percebe-se o pouco que se conhece em essência desse 

deslocamento para fora da sua área de residência, a não ser pela separação de 

seus aspectos econômicos e culturais. Nenhum dos dois reclama uma nova origem 

para o turismo com força suficiente para suscitar o que terras desconhecidas 

significavam para desbravadores de países longínquos. Olhar algo pela primeira 

vez, o sentimento de surpresa e estupefação, a falta de palavras, não é essa reação 

que turistas costumam ter quando conhecem um destino turístico novo, ou pelo 

menos não é a representação de como os turistas costumam ser apresentados 

quando eles deixaram o lugar que vieram visitar. São simbolizados de forma 

estigmatizada, geralmente tirando fotos, alheios à teia cotidiana dos que ali vivem. 

Esta descrição, tão comum de se ler por aí, é na verdade um grande paradoxo. A 

razão primordial pelo qual os turistas saem de seus países – razão legitimada por 

todos os âmbitos, desde os meios de comunicação de massa aos amigos – é fugir 

da cotidianidade sem grandes esforços mentais, pois a simples mudança de 

paisagem altera completamente a percepção de tempo e espaço que o turista está 

habituado em seu próprio país, devido aos seus horários de alimentação e percurso 

casa-trabalho, trabalho-casa. A mudança de fuso está altamente naturalizada em 

nossa sociedade por conta do sucesso do relógio como meio de controlar a vida, 

porém, retirando essa casca do tempo, a mudança de fuso ganha outros contornos, 

deixa de traduzir apenas uma distância ultrapassada, uma organização de vida 

diferente e o ajuste a essa diferença. A mudança de fuso é, em aspectos mais 

simplórios, no que se refere a termos discursivos, a configuração de um novo 

espaço-tempo, dado por conta da viagem. Se toda a população do mundo tivesse a 

oportunidade de ser cidadão e turista uma vez na vida, os turistas seriam vistos de 

maneira menos estereotipada, de forma muito mais acelerada. É possível, na 

sociedade em que vivemos hoje, na região em que habitamos, construir para si um 

espaço-tempo que não é o nosso, uma vez que essa dimensão se encontra 

fragmentada, ou em outras palavras, multiplicada numa mesma cidade. Aliás, a 

cidade se constitui justamente por essa noção, de vários espaços e tempos.  



Nas estatísticas de órgãos oficiais de turismo de todo o mundo, uma pergunta 

é constante: se aquele quem visitou e pode não mais voltar, pretende ou não realizar 

uma segunda estada, se não na mesma localidade, num raio próximo. A intenção 

dessas pesquisas, além de favorecer a imagem do destino e cuidar de sua 

longevidade no tempo, é classificar dois tipos de turistas: os que viajaram pela última 

vez e os que farão uma próxima viagem. Ao se inquirir sobre um possível retorno ao 

mesmo país, a distância que separava o turista do destino não existe mais no plano 

simbólico, uma vez que ela se transformou em temporalidade. Percorrida de um 

extremo a outro, a linha que era um obstáculo a ser eliminado se torna uma via de 

livre acesso, em que ele pode ir e voltar quando quiser, de outras maneiras caso 

desejar, desde que haja um planejamento. O ato de elaborar um roteiro 

previamente, sem o conhecimento dos caminhos, fala menos sobre a viagem do que 

a nossa responsabilidade como sujeito. Os estudos turísticos, ao invés de olharem 

para a acepção do termo turista em seus diversos contextos, busca definir uma 

categoria de análise que até agora só foi possível colocar em palavras de modo 

objetificável. Quando as reflexões se tornam propriamente turísticas, é quando mais 

se faz necessário um ponto de vista que não estabeleça o sujeito como turista, dado 

que as implicações de suas razões para comprar determinado pacote turístico em 

detrimento de outro, ou visitar este país e aquele não, se esvaem em seus 

significados e se reduz ao processo de venda. 

 A tentativa de construção de uma episteme para o turismo concentra seus 

esforços precisamente em buscar sentido no fenômeno turístico, ou seja, no trânsito 

entre fronteiras, nos voos de passageiros, no deslocamento massivo de pessoas e 

bagagens; todavia, o que significa ir a uma agência de viagens? A incipiência para 

questionamentos tão simples como este demonstra como a potencial descoberta de 

um objeto para a ciência do turismo pode deixar tantos pontos cegos no tocante à 

tão comentada interdisciplinaridade deste campo de estudo. A ciência tem por 

origem se afastar da percepção que é comum e a imagem da torre de marfim é 

emblemática para mostrar como a produção de conhecimento exige afastamento. 

Não obstante, para o turismo, que se configura como a ciência do movimento, é 

diametralmente oposto a postura que se deve ter diante do seu objeto, uma vez que 

é preciso não se distanciar, pelo contrário, se aproximar saindo da torre de marfim, 

pois é o único jeito de abarcar a complexidade desse fenômeno em especial. Por 

conta dessa inversão, os estudos turísticos se tornam demasiadamente frágeis, seja 



como ensino, seja como investigação. O fosso entre o mercado e a universidade 

existe em virtude de uma falta de lucidez sobre a maneira como se deve conhecer o 

objeto. Sem se fazer notar essa pequena alteração, facilmente se proliferará o 

argumento de que a universidade precisa se adequar ao mercado. Com a ideia 

ganhando cada vez mais adeptos, se cristalizará também a noção de que ambas as 

esferas devem ter suas pretensões harmonizadas, embora sejam duas coisas 

completamente distintas. Não se pode deixar perder o antigo sentido e mesmo 

ancestral de uma viagem numa curta passagem a uma agência de viagens. As 

informações quanto ao ato de partir não continuam muito diferentes de como eram 

séculos atrás, apesar das mudanças propiciadas pelas transformações da 

comunicação e da tecnologia. Ir a uma agência de viagens simboliza um ritual 

urbano e moderno. O chamado acesso às viagens por determinados segmentos da 

população de baixo poder aquisitivo abre um precedente para que surjam trabalhos 

sobre o que se entende por viagem, sem que tal palavra e seu lastro de sentido 

sejam cooptados por aqueles aprendidos nos bancos escolares e que se referem ou 

a um refinamento praticado pela elite ou a uma oportunidade oferecida às massas. 

Por intermédio de instrumentos etnográficos, o pesquisador em turismo em uma 

agência simplesmente tem como guia indagações das mais simples, com o fim de 

examinar se quem frequenta esses espaços, a princípio, de venda, sabe ou não 

sabe viajar, sabe ou não sabe como sair do país, sabe ou não sabe como se 

comunicar em outra língua. O amadorismo associado à área de turismo é 

identificado do mesmo modo na informalidade de preciosas informações 

transmitidas entre os pares e os profissionais nos mais diversos âmbitos, que com 

pouca frequência possuem um contato próximo com os que ocupam vaga nas 

faculdades de turismo. 

 As técnicas utilizadas no dia-a-dia para quem trabalha diretamente com o 

visitante, ou de forma mais ampla, realiza atividades a ele direcionadas, devem ser 

aprendidas ou compreendidas no seu desenvolvimento e especialização, tanto pelos 

alunos que querem se tornar profissionais do mercado quanto por aqueles que 

querem se tornar pesquisadores do tema. O discurso acadêmico que desmembra as 

responsabilidades, distribuindo as que julgam convenientes e apropriadas para cada 

lado, é um discurso antiquado no sentido de criar consenso sobre a qualificação de 

certo tipo de profissional que sai das universidades, e também no preconceito de 

que o conhecimento adquirido ao longo de uma formação de quatro anos em um 



curso superior, uma vez aplicado, irá amenizar ou solucionar de forma satisfatória as 

desigualdades que o campo de trabalho se encontra, ignorando não somente a teia 

de relações que compõem o cotidiano dos profissionais, mas sobretudo o histórico 

de quais e como eram feitas as tarefas no âmbito do turismo, para se conscientizar 

das mudanças ocorridas ao longo do tempo. Cindir o pensamento anula o próprio 

processo dialético entre teoria e prática, processo no qual a grande maioria dos 

alunos deveria ser estimulado a fazer parte na sua vida profissional, precisamente 

para não criar o abismo cada vez maior entre o que se ensina e aquilo que 

gostariam os alunos de aprenderem. O próprio processo de ensino e aprendizagem 

é colocado em risco quando se separa veementemente a técnica do saber e vice-

versa. Hipoteticamente, um professor que não recomenda a leitura de bibliografias 

que datam de vinte anos atrás está adotando na sua premissa o seguinte juízo de 

valor: as mudanças em turismo são vertiginosas e o que valia há alguns anos não 

vale mais hoje em dia. A mesma lógica reside se se trata como história o que se 

passou há dez anos, importando o que aconteceu unicamente como fato e não 

como objeto de análise. Nas duas circunstâncias, a técnica suplanta o saber. Em 

termos operacionais, é válido descartar o passado para dar espaço a novas formas, 

porém, é um pensamento altamente mutilador para criar relações e mesmo 

associações entre fatores que se situam em tempos e em espaços diferentes. 

 Como exorta Moesch (2004, p. 6), “ [...] arriscar-se a uma linguagem 

elaborada sobre a lógica do Turismo no seu sentido mais amplo é uma das etapas 

do construto de uma episteme”, e este trabalho de monografia tem o propósito de 

seguir por essa mesma diretriz, acentuando duas variáveis que constituem 

parcialmente o fenômeno turístico, no entanto, são poucas examinadas 

minuciosamente, a saber: o tempo e o espaço. Anteriormente ressaltado, o 

afastamento simbólico do cotidiano provocado pelo deslocamento do turista impede 

que o pesquisador siga na mesma direção de se isolar do mundo, em virtude de 

traçarem caminhos em direções contrárias, ocasionando, na verdade, que o sujeito e 

o objeto se tornem menos próximos, tornando impossível um verdadeiro olhar sobre 

o turismo.  

O pesquisador dentro de uma universidade pública concretiza alguns passos, 

visando tomar certa distância de alguns componentes para realizar seu trabalho, 

sendo dois desses a distância da vida comum – a fim de tornar complexo o 

pensamento – e a distância de atribuições curriculares, que dificultam a evolução e a 



descoberta do que se está investigando. Aliás, a característica mais marcante do 

pesquisador é justamente sua capacidade de distanciar-se do objeto para não 

adquirir uma visão estrita ou partidária. Todavia, no caso específico do turismo, se 

pôr numa torre de marfim tem o mesmo significado do gesto de dar as costas para 

uma pessoa quando se quer demonstrar que não quer falar com ela; do mesmo 

modo, o sujeito que produz o conhecimento por intermédio da escolha de um objeto 

de estudo para apreciação e análise vira o rosto para esse mesmo objeto, que é o 

que de fato legitima sua posição e pesquisa.  

Tomando em consideração o turismo como um propiciador e um iniciador de 

temporalidades, o pesquisador, para estar cara a cara com o seu objeto, precisa 

penetrar no universo do passageiro, no interior do temporário, no âmago do 

transitório. Essa abordagem vai na contramão de grande maioria das teorias em 

turismo, que privilegiam a dupla ida-volta e contornam o que lhes parece ser uma 

deficiência para a operacionalização da atividade turística: a necessidade de retorno.  

O movimento ou o deslocamento como a essência do turismo não é absoluta. Esta 

visão arbitrária pode ser explicada de duas formas: uma, porque normalmente se 

está olhando para o planejamento da atividade a fim de interpretar o aumento dos 

fluxos turísticos e de tentar entender como o turismo se tornou capital para a 

economia de muitos países; a outra, porque se enfoca na motivação e na psicologia 

do que faria o homem sair de seu lugar residencial – fixo. 

Os estudos turísticos vivem predominantemente até hoje sob o paradigma 

dos sistemas, teoria responsável por consolidar determinados pontos de vista em 

relação ao turismo, sendo a principal delas um recorte geográfico que separa as 

regiões em dois: as que geram os turistas e as que recebem. Emissivos e receptores 

são termos que profissionais do setor estão habituados a usar no cotidiano e isto se 

deve à construção de uma linguagem comum advinda do forte desenvolvimento 

turístico, em outras palavras, do seu poder econômico. Esta divisão acaba por se 

constituir no cerne de outras disciplinas do campo de estudos, como a hospitalidade, 

cuja criação se fundamenta no ato de receber, isto é, formando um subsistema e 

dando o nome a ele de um todo. Portanto, as disciplinas curriculares que poderiam 

possuir uma especificidade relevante, contribuindo para no futuro tornar o campo de 

turismo científico, são nada mais nada menos que o  desmembramento da teoria 

vigente e que vigora predominantemente há mais de trinta e cinco anos. 



Essa separação ordinária entre turistas e não-turistas apresentam várias 

corruptelas, e um dos motivos que se pode apontar para isto é o seguinte: a teoria 

dos sistemas funcionou como modelo explicativo para o turismo numa época em que 

o crescimento de variáveis referentes ao ato de viajar se adensou a tal ponto e de 

maneira tão vertiginosa, que, para os estudiosos, se tornou uma medida inevitável 

reduzir a complexidade das viagens e identificar apenas os elementos que faziam a 

indústria do turismo seguir adiante. Isto quer dizer que a complexidade do turismo foi 

encarada tardiamente pelos pesquisadores, o que reflete atualmente na angústia 

dos profissionais de turismo que sofrem por não conhecer o todo que envolve a 

atividade, assim como no ensino universitário, que apresenta uma aprendizagem 

mista, tanto do mundo dos negócios quanto do universo das ciências. 

A principal corruptela de conceituar o turismo entre aqueles que chegam e 

aqueles que acolhem é a invenção de distâncias além da que já existe. A distância 

mais óbvia e na qual pensamos imediatamente é a que existe entre duas cidades e 

a que existe entre dois países. A confecção de roteiros turísticos basicamente se 

centra nas distâncias entre os atrativos e os lugares, associadas corriqueiramente 

com o tempo. No esquema que classifica as regiões entre os que enviam turistas e 

os que recebem turistas, há uma terceira na qual ainda não foi tecido qualquer 

comentário, que é a rota de trânsito. Como foram separadas as regiões, é preciso 

outra religando o que foi solto, papel esse assumido pelos modais de transporte, 

sobretudo o aéreo e o terrestre, e não tanto o marítimo, em virtude dos dois 

primeiros não fazerem parte do imaginário de desbravamento e descoberta do 

mundo que o terceiro possui em alta escala; pelo contrário, o avião é o símbolo 

máximo do poder do homem sobre a natureza no que se refere a atravessar 

distâncias.  

Voltando a um passado em que o mapa era mais instável visualmente, 

representado pelo aparecimento e desaparecimento de países, o que mais chamava 

a atenção não era a geopolítica dos territórios e sim a distância que havia entre os 

povos e ainda não havia sido percorrida e/ou tracejada, num período em que as 

distâncias ainda não estavam completamente vencidas e termos como choque 

cultural e troca cultural não eram tão caros assuntos como são hoje em dia. A 

invenção das distâncias para além da quilometragem, ou seja, como dimensão 

simbólica, surge no mesmo momento que as pessoas começam a dizer que 

precisam e querem viajar, quando o argumento de se movimentar pelo mundo 



ganha força. Não é possível discernir se as motivações do turista são a causa ou o 

efeito desse desejo por conhecer lugares afastados de seu trajeto usual, mas uma 

coisa é certa: nada disso seria possível sem a criação de uma estrutura prévia. 

Ninguém viaja sob condições precárias no mundo contemporâneo, estas são 

condições de outrora, de tempos em que as estradas eram escassas e rústicas. 

Ninguém faz turismo onde não há o que se ver e onde não se possa chegar, por isso 

o estudo das potencialidades turísticas. Semelhante radicalismo é para acentuar a 

diferença entre as viagens de antigamente e as viagens hodiernas. Viajar numa 

estrada ruim, de pouco acesso, com pouca movimentação, pode ser considerado 

turismo se houver estrutura no local que comprove atenção para o lugar, de modo 

que se veja que as viagens ali são incentivadas. 

O imaginário da viagem é distinto ao imaginário do turismo. Este é 

indissociável da dupla lazer-trabalho assim como do ato de receber. Pessoas que 

viajam – oposto aqui ao fazer turismo – normalmente o fazem com tempo maior 

disponível e dificilmente precisam voltar ao trabalho com um prazo apertado. Em 

consequência, o turismo é visto pelos meios de comunicação de massa e do público 

em geral como uma diversão que não se pode prescindir pelo menos uma vez ao 

ano. A distância simbólica é criada com o intuito de forjar uma necessidade de que é 

preciso viajar, uma vez que tal necessidade será crucial para a criação das imagens 

dos destinos turísticos, afinal de contas a escolha de onde ir para passar as férias 

não é algo natural e tem a ver com o processo de mercantilização das viagens, tal 

como canta o compositor uruguaio Jorge Drexler no verso Poco de negocio / tenían 

los viajes de sua canção El Otro Engranaje. Nesta música, prevalece um sentimento 

de nostalgia referente à relação de proximidade do homem com seu trabalho e às 

comunicações realizadas de modo informal – aquella llamada hecha / desde la 

esquina / todo de su amor / aquella oficina – além de um tempo em que as viagens 

não eram tão planejadas porque não envolviam contratos e obrigações.  

Numa ida a uma agência de viagens, ninguém pergunta mais qual é a 

distância de um lugar até outro, porque este é implicitamente um serviço oferecido. 

De modo simplificado, sabemos o que é perto e o que é longe, o que é barato e o 

que é caro, o que está incluído e o que não está incluído: itens essenciais para a 

compra e venda de pacotes. São a estas transações que o compositor alude ao 

entoar que as viagens hoje em dia se transformaram em negócios. O andamento 

das viagens tem um ritmo completamente diferente do que se tinha antes e isto se 



deve em grande parte à evolução dos meios de transporte que possibilitaram o 

acesso à viagem a milhões de pessoas.  

Contudo, o olhar deve se deter para outro lugar nesse momento: ao fluxo das 

correntes turísticas. A existência de um movimento de turistas de várias partes do 

mundo denota a magnitude internacional das viagens e consequentemente nos faz 

refletir sobre sua expansão. Não indagar sobre essa matéria ou não levá-la a debate 

está intrinsecamente ligado ao fato de presenciarmos a continuidade de faltas 

epistemológicas na área científica do turismo como a indefinição e a desinformação. 

Se, por alguns anos, houve uma contenda sobre a decisão de tornar ou não o 

turismo uma ciência por meio de pesquisas permeadas por buscas epistemológicas, 

como é, por exemplo, a construção dessa monografia, hodiernamente não se 

procura mais abrir essa discussão, como fosse um assunto encerrado que chegou a 

um consenso ideal. O equívoco dessa história toda tem seu fundamento na 

autoridade de professores e outros atores sociais que fizeram parte do processo 

histórico de considerar se valeria a pena conduzir o turismo ao patamar da ciência, o 

que foi decidido que não.  

Ao invés de o assunto ter sido dado por encerrado, ele foi, a bem da verdade, 

enterrado. À possível troca entre geração de pesquisadores foi interposta essa 

decisão, que, por sinal, oculta valores do que hoje é considerado como turismo na 

academia, tomando em consideração que os pares não podem fugir de um 

compartilhamento de valores que tenham em comum para se converter numa 

comunidade. Quanto mais interiorizado o aprendizado, mais os alunos se inserem 

no mercado de trabalho, mais estes alunos são considerados de sucesso por 

obterem empregos e altas colocações profissionais dentro da sua área de formação.  

Tal ciclo precisa ser quebrado tendo como fim a interrupção de valores 

comerciais no ensino. A concentração do poder econômico das operadoras de 

viagem determina políticas turísticas cujos desígnios se acabam cedendo às 

exigências do mercado. O aluno-profissional, antes de se tornar propriamente um 

profissional, deve acumular ferramentas e instrumentos que o auxiliem a mudar essa 

conjectura, em especial no que tange ao trabalho dessa categoria. As afirmações 

cristalizadas sobre o turismo, as principais delas no tocante às suas características, 

como a sazonalidade e a rotatividade, precisam ser revistas sob um olhar menos 

artificial. Segundo Moesch (2004, p. 8), “ [...] o Turismo como indústria é a 

manifestação da técnica que domina a natureza, o tempo e o espaço colocando-os 



como recursos de uso mercantil”. Este presente trabalho de investigação tem como 

propósito fundamental se utilizar das variáveis do tempo e do espaço como método 

de alcançar as diversas temporalidades que uma viagem a turismo é capaz de 

propiciar, em qualquer âmbito e/ou escala, retirando-a assim da esfera do uso 

mercantil, que a dupla lazer-trabalho se apossou nos últimos tempos. 

Uma demonstração de como a conjugação entre trabalho e lazer raptou o 

tempo na sociedade contemporânea se mostra pela temática do turismo na própria 

cidade, pois é estéril imaginar que é preciso cumprir uma determinada distância para 

ser julgado como turista, ademais, desconsiderar que no mundo moderno os tempos 

e os espaços convivem em espaços próximos. É preciso extinguir o arquétipo da 

visão romântica que separa o campo da cidade. Isto quer dizer que para se ter uma 

experiência que modifique a percepção ou do tempo ou do espaço não é 

necessariamente obrigatório ir a uma fazenda para fazer turismo rural, ou praticar 

esportes de aventura para fazer turismo de natureza. A produção de lugares 

turísticos serve ao mercado de viagens. O rapto do tempo ocorre exatamente 

quando não há o ínterim do descanso, realizado com a cabeça vazia, quer para o 

pensamento, quer para o devaneio. Este intervalo de tempo pode ser reservado ao 

ócio, àquela preguiça fundamental que não é nem a improdutividade do trabalho 

nem a vontade de fazer nada. Algo que foge a definições. Não importa o destino, 

muito menos a distância, desde que quem parta de casa e ponha os pés na rua 

esteja disposto a se deixar levar pelos seus próprios pensamentos e pelas suas 

próprias sensações. 

 
 

O turista se transforma em produtor e ao mesmo tempo em produto da 
atividade turística, em uma relação tão complexa onde não importam os 
processos e os tempos, e sim a inter-relação entre produtos e produtor, por 
isso muitas vezes não existe uma maneira de saber se é a oferta que 
provoca a demanda de um destino ou se é a demanda que provoca a oferta. 
(RAMÍREZ,  2010, p. 58-59, tradução nossa). 

 
 
 Segundo a autora, podemos inferir que o turista como sujeito se pulveriza na 

relação que estabelece com os produtores, pois tal como se diz, o turista é produto 

da atividade turística, e se isto ocorre, é porque está oferecendo algo à indústria do 

turismo que, por conta própria, ele não consegue enxergar com os próprios olhos, 

não na sua dimensão real. Quando alguém se converte na mercadoria em si, e no 

caso do turismo, parte da mercadoria, o estado de dúvida sobre quem é a causa ou 



o efeito de uma ação ou atitude se cria, não deixando dúvidas de que por trás da 

hesitação há um comando. No retorno de uma viagem a turismo, o ato de viajar é 

relativizado porque não há transmutação do indivíduo com a experiência, o que se 

espera é que ele volte ao destino, ou para ser diverso, escolha outro destino, de 

preferência com a empresa que cuidou de todos os procedimentos de sua viagem. 

No imaginário do turista, a viagem tem o mesmo peso que o seu planejamento e a 

exibição de fotos para os que não viajaram em sua companhia, dado que as 

pessoas fora de seus lares passam a rotular todo mundo como turistas ou não-

turistas, pois essa é a forma de reconhecimento ou o código que lhe deram para 

viajar no desconhecido. Para o turista, o decorrer da viagem vale tanto quanto o 

antes e o depois da viagem, o que significa apontar para a falta de riqueza da 

experiência, que não distingue a ida da volta, importando unicamente o fato de que 

não se está mais no cotidiano, como se houvessem apenas dois tempos: o tempo da 

proximidade e o tempo da distância; o tempo daqui e o tempo de lá. Uma dicotomia 

que repete os mesmos moldes da inter-relação entre demanda e oferta. 

 Adverte Panosso Netto (2005, p. 31) que “ [...] toda elucubração teórica visa 

apenas compreender esse fenômeno, mas não construí-lo; visa explicar e 

interpretar, mas não criar”, contudo, levando ao pé da letra a admoestação do autor, 

não se pode conceber o exercício do pensamento muito menos a construção do 

conhecimento sem uma referência externa que, seja dito de passagem, é invenção 

da realidade. Os dados e as estatísticas do mercado de viagens e turismo são o 

espelho da teoria de sistemas que se tornou paradigma nos estudos turísticos, como 

sinaliza o próprio autor. Sua frase não deve, porém, assim ser descartada, visto que 

pode ser aproveitada no sentido de repreender o passo dos pesquisadores que 

repetidamente, como um vício, se encerram numa torre de marfim. É preciso fazer 

ver que é preciso olhar a realidade e construir ao mesmo tempo a sua realidade. 

Manter conversa com quem está na linha de frente e estabelecer diálogos com todos 

aqueles que, direta ou indiretamente, emitem uma opinião formada e estruturada 

sobre o mundo exterior. Exclusivamente interpretar o turismo sem produzir o próprio 

objeto de estudo enquanto pesquisa é, sem qualquer diferença, explicar a dinâmica 

do mercado, o que nos leva a conclusão equivocada de que o ensino de turismo 

deva se voltar para as necessidades dos donos de empresas desse ramo de 

comércio. 



 No seu livro Filosofia do Turismo – Teoria e Epistemologia, o autor Panosso 

Netto (2005) divide em três fases teóricas o conhecimento relativo ao turismo, 

dispondo no meio duas fases de transição, deixando em aberto o corpo dessas 

teorias, por não apresentarem propriedades convenientes a uma classificação. São 

as três fases teóricas, as seguintes: pré-paradigmática, sistema de turismo e novas 

abordagens. É possível perceber na sistematização do autor como seu conjunto de 

fases gravita em torno da fase paradigmática, o que nos leva a assimilar que na 

história dos estudos turísticos houve um único paradigma, a dos sistemas, ainda em 

vigor. O nome dado ao que veio depois, novas abordagens, é sugestivo demais para 

conter uma nova direção para os estudos turísticos e assume um papel muito mais 

suplementar em relação à fase anterior, uma vez que suas contribuições são 

concernentes à inclusão da tecnologia como avanço a ser embutido na oferta, à 

minimização das tensões entre o campo econômico e o campo social e à dilatação 

da noção do que é ordinário e do que não é, acentuando a excepcionalidade do ato 

de viajar e estimulando crescentemente as viagens a turismo, formatadas que estão 

em aspecto comercial. 

 De todo estado da arte do turismo, ciceroneado por Panosso Netto na sua 

obra central, a revisão teórica de Donald Getz, pertencente à fase sistema de 

turismo, ou seja, à fase paradigmática, é a que chama nossas atenções para esta 

pesquisa em particular, em virtude da catalogação de modelos turísticos por Getz, o 

qual inclui o modelo de subsistemas espacial/temporal, subdivido na categoria dos 

modelos teóricos, e que explica o turismo por intermédio do envolvimento deste com 

as variáveis do tempo e do espaço. De acordo com Panosso Netto (2005), esse 

modelo teórico abrange um único aspecto e não é capaz de dar conta do turismo de 

forma integral, e nesse ponto, é salutar indicar como o paradigma dos sistemas 

sufoca que visões mais marginais sobre o turismo cheguem à superfície e ganhem 

força conceitual. A relação entre o turismo em conjunto com o tempo e o espaço 

nunca foi de fato visto profundamente e é a esta incumbência que se propõe o 

presente trabalho de investigação. 

 

 

 

 

 



2 TRANSPORTE E OS SENTIDOS DA DISTÂNCIA 
 

Para entender o turismo de forma a abarcar sua complexidade, conclamamos, 

para tal, diversos pontos de vista. A essencial é a que reúne as disciplinas de meios 

de hospedagem, agenciamento e transportes que formam o tripé de sustentação da 

indústria turística. Os outros olhares que se investem completam com uma visão 

geral sobre a economia e a cultura. Quanto ao mais, temos os fundamentos que 

introjetam os valores capitalistas do turismo, uma vez que a atividade se expandiu 

ao redor do globo por causa do desenvolvimento do capitalismo, que visa, antes de 

tudo, ao lucro. Diante de tantas interpretações sobre o mesmo tópico, podemos dizer 

que há um excesso de pontos de vista, pois cada mirada sobre o turismo é realizada 

por um profissional de cada área, e não, como se poderia supor, uma possível 

ressignificação feita pelo mesmo indivíduo. Daí se explica não haver um objeto 

específico do turismo, com tantas e até mesmo demasiadas interpretações em jogo, 

que entram em tensão ou se complementam para fortalecer o sentido que encerram. 

Chegamos à conclusão de que empregar pontos de vista de cada campo do 

conhecimento, já legitimado, é uma tentativa de suster uma base teórica e uma ética 

profissional, ainda que a verdade nua e crua seja a incapacidade total de descrever 

de forma sucinta e com acuidade o que é o turismo, sem a utilização de lentes 

outras que não a do devidamente formado nessa área.  

Formação é forma, ou como coloca Moesch (2004, p. 5), “a forma é 

formadora”, o que não existe quando há aprendizados contrastantes entre si e que 

não entram em choque por conta do currículo em grades. A realidade é que o aluno 

escolhe entre uma visão ou outra, se especializa ou não em determinada área, 

comprometendo significativamente a formação adequada em turismo, adequada no 

sentido de interdisciplinar. A abrangência e as generalidades normalmente 

associadas a esse campo do conhecimento devem ser revistas não buscando 

neutralizá-las ou atenuá-las para combater um possível mal da educação, e sim 

adotando temas mais vastos, de caráter universal, que chame a atenção de todos os 

envolvidos e que permeie as diversas disciplinas, dotados de pontos que se 

associam a outros pontos, que, por conta do currículo em grades, mantêm-se em 

separado. Esta postura é igualmente preventiva porque impede o domínio do 

conhecimento científico em turismo por uma área alheia, dificultando a 

predominância de um único ponto de vista. Cada qual destacará o caráter de sua 



área e o quanto ela é imprescindível para entender o fenômeno do turismo, o que 

provocará por parte do aluno uma corrida para aprender as várias facetas ao invés 

de encontrar um centro pelo qual ele possa vagarosamente percorrer e olhar 

atentamente todas as faces que se encontram sobre o fenômeno. O lema tempo é 

dinheiro e a corrente frase contemporânea estar sem tempo para nada afeta o 

próprio ensino do turismo e a forma como o educando aprende, uma vez que 

deveria descobrir o seu objeto de estudo considerando que ele ainda não está 

revelado muito menos dado, a não ser por uma definição oficial da Organização 

Mundial do Turismo, que atende os grandes empresários com estatísticas que o 

auxiliem a controlar e a regular as entradas e saídas de pessoas que fazem 

declaradamente viagens por motivo de lazer e com intenção de voltar. 

Um dos pontos de vista mencionados acima e com o qual iremos dialogar 

imensamente é relativo à disciplina de transportes, encarada como uma das mais 

relevantes para o turismo por razões da influência que um gera no outro e vice-

versa, visto que as rotas determinam a passagem dos turistas por este e aquele 

lugar e o sucesso dos destinos dependerem muitas vezes dos acessos que um 

sistema de transportes integrado modalmente pode assegurar para os passageiros. 

Quem se interessa pela história das viagens sabe que graças à evolução desses 

meios, ou seja, da invenção, construção e expansão das vias de passagem, foi 

possível nascer o turismo moderno, que deve esse nome particularmente ao grande 

número de deslocamentos ao redor do mundo.  

Hoje em dia não são apenas os termos quantitativos que englobam o sentido 

da viagem, mas também agora a velocidade se inclui nessa equação. Um turista 

pode se gabar de frisar a distância que percorreu e o tempo que demorou para 

chegar. No entanto, a rapidez é um valor, apenas e tão somente se reafirmarmos 

este ponto de vista, que advêm das companhias aéreas e da sua suma autoridade 

em reduzir o tempo de viagem ao máximo, pois as locomoções realizadas dentro de 

suas aeronaves são as mais curtas entre todos os outros modos de transporte, 

mormente com as grandes do setor que monopolizam indiretamente o mercado, 

através de uma vantagem competitiva por deterem informação sobre serviços 

relacionados ao turismo, conseguidas porque sua obtenção está atrelada à compra 

de passagens. 

Em substituição dos transportes como objeto de estudo, a proposta que esta 

investigação sugere é de atribuir à distância o elemento primordial de análise, 



devendo ela ganhar relevo na elaboração do texto e na pauta das discussões, como 

método alternativo de pesquisa que foge à vigência econômica e que domina nossa 

época no momento de analisar o que afeta os nossos modos de viver, as nossas 

visões de mundo e a interação uns com os outros.  

 O mercado de turismo pode ser julgado como uma área amadora sobretudo 

por se constituir como entrada no mercado de trabalho para muitos jovens, 

absorvidos por serem a mão-de-obra ideal para uma atividade caracterizada como 

rotativa e sazonal. O objetivo da formação do turismólogo deveria ser traçado de 

forma que saiba pensar uma viagem em todos os seus aspectos e em todos os seus 

atributos, ao invés de tentar inseri-lo num mercado que segue uma lógica seriada e 

mercantil. A crítica precisa quanto ao comportamento dos turistas relacionado à 

degradação de áreas ambientais, por exemplo, não pode partir de uma única direção 

como a responsabilidade individual de cada viajante, ainda mais quando suas 

descrições lhe conferem um caráter opositivo, provendo o turista de uma liberdade 

anônima que lhe dá direitos que o próprio residente não tem. Para evitar essas 

discrepâncias entre o que é chamado bom turismo e o turismo de massa, o turista 

deveria se tornar uma categoria de análise para além das formas previamente 

estabelecidas já conhecidas, furtando-se desse modo a contradições de vender uma 

imagem de fuga do cotidiano e consequente promessa de evasão, esperando que o 

turista se comporte como um grande cidadão cosmopolita.  

 
 

Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, 
imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para 
entender o que é seu. Para um dia plantar as suas árvores e dar-lhes valor. 
Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir a distância e o 
desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para 
lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o 
mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que 
nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser 
alunos, e simplesmente ir ver. (KLINK, 2000)1 

 
 

Eu tenho realmente esta fidelidade apaixonada ao lugar onde vivo, na 
paisagem qual estou inserido. Eu tenho realmente uma fidelidade 
exagerada. Agora, o meu horror a viagens está no seguinte: acho que o 
sujeito deixa de existir, deixa de ser durante a viagem. Acho que a viagem é 
a mais empobrecedora, direi mesmo a mais burra das experiências 
humanas. Nós existimos [...] O homem existe – isto é que eu quero dizer 
para explicar o meu horror a viagens – em função do vizinho, em função da 

                                         
1 Trecho retirado da página oficial do navegador brasileiro, disponível em: <http://www.amyrklink.com.br/>. 
Acesso em: 11 nov. 2014 



rua, em função das esquinas que ele percorre, dos credores, fornecedores, 
paisagens. Quando o homem se separa disso, então ele deixa de existir [...] 
O mundo é a casa errada do homem. Um simples resfriado que a gente 
tem, um golpe de ar, provam exatamente que o mundo não quer nada com 
o homem, é um péssimo anfitrião. O mundo não quer nada com o homem, 
daí as chuvas, o calor, as enchentes, daí toda a sorte de problemas que o 
homem encontra para sua acomodação [...] O homem deveria ter nascido 
no paraíso, o mundo evidentemente não é a casa do homem. Por isto 
mesmo é que o sujeito precisa ser muito mais fiel à sua paisagem. Por isto  
é que eu digo que viagem não adianta [...] Porque paisagem é hábito visual, 
só começa a existir depois de mil e quinhentos olhares. (RODRIGUES, 
1967)2 

 
 
 Uma observação importante que se pode fazer em relação à distância dentro 

do universo do turismo é prévia a qualquer possibilidade de deslocamento. Se 

estivéssemos construindo conceitos, poderia se pensar nesse estágio em que não 

há desejo ou planos de viagens como uma forma de pré-turismo. Tal espécie de 

conceitualização retira do centro das atenções uma suposta obrigação de construir 

uma história do turismo a fim de conhecer o seu passado para responder aos 

dilemas éticos de hoje que a própria atividade criou. Essa forma de pré-turismo não 

daria valor aos tempos históricos em que o turismo aparece sob outras 

configurações e outros arranjos, mas destacaria a viagem em si, retirando as horas 

que se demora para chegar até ao destino, os dias que se passa visitando um lugar 

até a data de retorno, em suma, concentrar-se-ia exclusivamente na experiência do 

turista. 

 Nas passagens de Amyr Klink (1985) e Nelson Rodrigues (1967), podemos 

destacar um contraste entre os dois relativo à questão da distância: enquanto o 

primeiro deseja senti-la, deseja estar afastado de todos os objetos que impedem-no 

de sair para o lado de fora onde não há nada mais seu nem algo que possa lhe 

chamar atenção e que ainda pode atrasá-lo com relação ao chamado de ir para 

longe, o segundo finca os pés na mesmíssima paisagem em uma forte retórica que 

destrói o primado da visão, modificando o critério de olhar pela primeira vez as 

coisas e os lugares, qualificando-o como negativo, enaltecendo a repetição 

exaustiva do olhar  como o verdadeiro estabelecimento de vínculo, e colocando o 

deslocamento na hierarquia mais inferior, consequentemente, fazendo o mesmo 

com as viagens, manifestado pelo horror a elas que Nelson diz ter na entrevista. 

                                         
2 Entrevista concedida por Nelson Rodrigues para o Ciclo de Teatro Brasileiro do Museu da Imagem e do Som, 
disponível em: <http://www.nelsonrodrigues.com.br/site/>. Acesso em: 11 nov. 2014  



 Da mesma forma, podemos destacar a similaridade entre os dois autores no 

sentido de que o discurso é pavimentado a partir do mesmo recurso, uma vez que 

ambos evocam implicitamente o assunto do espírito para retratar seu ponto de vista, 

embora tanto Amyr quanto Nelson caminhem para direções contrárias, e extremas, a 

partir do mesmo ponto de partida. De acordo com Trigo (2013, p.13), “ [...] preparar o 

olho para que veja é enriquecer o espírito que sabe, e mais sabe o espírito do olho 

que bem vê”. Klink, diante de semelhante afirmação, nega o que a sentença fala, 

pois ele rejeita qualquer pré-informação ou pré-conhecimento, ele não quer 

alimentar o espírito, ou expresso de outra maneira, ele procura nutrir ao mesmo 

tempo o corpo e o espírito. Para Klink, olhar está atrelado a caminhar, os olhos não 

se separam em nenhum momento dos pés; o horizonte, por mais que não se veja, é 

um destino físico; a corporalidade da experiência não pode ser abandonada, senão, 

corre-se o risco de não se ver nada, de não se conhecer ninguém, de voltar de mãos 

vazias, ainda que elas carreguem os souvenires e as fotos. 

 Quanto a Nelson Rodrigues, mais que negar a sentença, ele ataca a frase 

veementemente. Enquanto se poderia entrar num embate de forças desembocando 

na classificação de dois grupos, sendo alguns os que melhor desfrutariam de uma 

viagem por possuírem capital cultural e portanto chegariam a um alto nível de 

aproveitamento, e os outros que cometeriam atos irresponsáveis, viajando com 

outros turistas, indo conhecer tudo igual da mesma forma, Nelson Rodrigues escapa 

da discussão sobre estar fora da cidade ao mencionar que tem uma fidelidade 

apaixonada e exagerada por onde está. Essa propriedade bairrista de Nelson 

Rodrigues, do culto ao lugar em que se vive, tem um contraponto interessante: o 

apagamento da distância, ou mais, uma lente de aumento para o fetiche assim como 

para o imaginário que pode existir sobre a distância. 

 
 

Pode-se creditar principalmente ao automóvel e aos aviões a jato a 
intensificação e a frequência do turismo de massa que hoje existe em 
âmbito mundial. Enquanto os primeiros passaram a fazer parte da vida de 
centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, permitindo uma grande 
mobilidade no dia-a-dia e o surgimento do turismo de curta e média 
distância, os aviões foram responsáveis por possibilitar o acesso rápido e 
seguro aos quatro cantos do mundo, principalmente em função de utilizar o 
ar como via de transporte, sobrepujando barreiras geográficas a 
velocidades em torno de 900km/h, o que torna possível viagens de longas 
distâncias em algumas horas. (PALHARES, 2002, p. 38) 

 
 



A velocidade dos transportes é frequentemente usada como argumento para 

servir de estímulo às viagens a turismo, principalmente aquelas para o exterior. O 

problema com esta alegação é que se aponta a demora dos deslocamentos feitos no 

passado sem o advento do automóvel e do avião, quando o tempo talvez nem era 

sequer uma questão. Não se tinha o pensamento de que a viagem era realizada de 

forma vagarosa, por exemplo, pois o que importava era explorar os caminhos, e não 

atingir o lugar de destino. Hoje em dia, a centralidade está na chegada, tanto que o 

tempo gasto para se deslocar de um ponto A até um ponto B é extremamente 

importante para quem viaja.  

A velocidade dos transportes se tornou tão paradigmática para o turismo que 

o meio de transporte utilizado pelo turista para se mover de um ponto a outro 

ganhou, em certas circunstâncias, uma única e exclusiva função: não quero saber 

do meio do caminho, só quero chegar lá. Essa relação contemporânea do indivíduo 

com o transporte, de supervalorização da chegada e da partida, propiciou as 

condições para que os terminais de transporte acabassem se transformando em 

não-lugares. Os aeroportos, por exemplo, são conhecidos pela sua magnitude por 

intermédio dos pousos e decolagens operados na pista. Se alguma outra imagem 

vem cobrir a dos não-lugares, é a do consumo, com a ampliação das atividades para 

o comércio e também para a oferta de serviços. 

 
 

Distendendo um trajeto de 850 quilômetros, que normalmente dura sete 
horas, em largos 33 dias de viagem estacionária, o casal de “cronistas-
expedicionários-tripulantes” de uma Kombi com nome de dragão mitológico 
se detém em todas as 65 paradas de descanso à margem da autoestrada, 
num jogo autoimposto. [...] Eles vão se desligando pouco a pouco do 
automatismo inerente a tal percurso – turistas e comerciantes com olhos 
virados na estrada, bocas com gosto de sanduíche mal mastigados – e 
encontrando a variedade, antes invisível, dentro da monotonia. Afinal, o 
sentido da viagem, eminentemente lúdico, é a própria suspensão do 
sentido, num impossível desvio em linha reta. (WISNIK, 2012, p. 235) 

 
 
 Guilherme Wisnik (2012), no artigo intitulado Experiências de improdutividade, 

relata uma história do autor argentino Julio Cortázar. Temos uma grande ilustração 

de como a velocidade dos transportes, tão reverenciada na prática do turismo, por 

um momento deixa de ser protagonista e se torna irrelevante para obter a 

experiência de viagem. A razão pela qual a velocidade é combatida, e não acolhida, 



se deve a uma resposta crítica à aceleração da vida moderna, com suas rotinas 

corridas e férias mais apressadas ainda.  

Podendo fazer consideravelmente em menos tempo o trajeto, os personagens 

escolhem deliberadamente fazer em mais. Isto altera profundamente as decisões 

que os turistas costumam tomar na escolha dos próprios meios de transporte. 

Pegando o de mais alta velocidade, os turistas acreditam que desperdiçarão o 

mínimo de tempo possível, podendo desfrutar ao máximo. O problema com esta 

lógica é que ela replica a do trabalho, em que todo o tempo deve ser maximizado 

para ser produtivo, em que se deve evitar grandes períodos de tempo morto. 

 
 

O lazer, desse modo, deveria significar o tempo livre dedicado ao prazer 
antissistêmico, e não uma atividade anestesiada pela alienação. [...] Uma 
das grandes armas de conversão da vida na cidade em existência passiva e 
individualista, e portanto dominada pelo espetáculo, é o automóvel. [...] O 
automóvel individual não é apenas um meio de transporte, isto é, uma 
solução técnica, como pensavam os urbanistas, e sim “a principal 
materialização de um conceito de felicidade que o capitalismo desenvolvido 
tende a divulgar para toda a sociedade”. (WISNIK, 2012, p. 234) 

 
 
 A dinâmica da dupla lazer-trabalho consiste justamente em raptar o tempo, 

dividindo a vida em âmbitos e nunca concedendo de fato tempo livre para se fazer o 

que se queira, mesmo o ócio é cooptado. A cidade é planejada, e no pior dos casos, 

mal planejada, exatamente para que não se possa fazer nada ou para que se possa 

realizar dentro dos parâmetros estabelecidos a diversão. O lazer não se distingue do 

trabalho. O cotidiano se repete, aqui ou a quilômetros de distância. Estar perto ou 

estar longe não é mais um referencial. A velocidade não manifesta tanto mais força 

quanto a subversão da ideia de paragem. É poder parar sem ser tragado pelo caos o 

verdadeiro tempo livre, uma espécie de anti-turismo. 

 As qualidades do automóvel particular para a atividade turística dentro do 

ramo de transportes são descritas comparadas ao serviço do transporte público. 

Com o carro de passeio, o turista é independente, pois ele não precisa se submeter 

aos horários previstos nem às rotas determinadas, logo, o comportamento de 

consumo desse turista é individual e não aliado aos interesses coletivos. O que está 

à frente é o seu desejo de chegar primeiro e o desejo de chegar antes de todo 

mundo, evitando ao máximo a convivência com outros turistas ou a presença maciça 

destes nos atrativos. Procura-se por conforto, segurança e privacidade, só que a 

busca  de tais elementos são fatores prescindíveis para um turismo responsável. 



 
 

Ao longo do século 18, tornou-se frequente uma longa viagem com 
objetivos culturais, sociais e de lazer, que os jovens aristocratas faziam pela 
Europa, especialmente pela Itália, para completar sua educação. Era o 
Grand Tour, destinado a formar cavalheiros e diplomatas, para as cortes e 
elites, com uma visão mais ampla do mundo. As visitas dirigiam-se ao 
Mediterrâneo e passavam por várias cidades italianas plenas de tesouros 
artísticos, culturais e históricos. Em geral, o filho mais velho de uma família 
nobre viajava com um tutor culto e preparado para observar e aprender em 
terras estrangeiras. Era comum hospedar-se junto a familiares, pois a 
nobreza possuía parentesco em várias cortes europeias. No entanto, ao 
longo das estradas, havia pequenos inns e lodges para o viajante comer e 
dormir, alimentar e descansar os cavalos e fazer consertos nas carruagens 
ou carroças. (TRIGO, 2013, p. 75-76) 

 
 

O motivo principal pelo qual o Grand Tour se sobressai quando se começa a 

falar sobre a história do turismo é que ele representa um protótipo da viagem como 

nós a conhecemos hoje. Não se viajava por prazer até essa época, as motivações 

passaram pela primeira vez a ser culturais. As observações sobre como ir, onde 

comer, onde beber, onde dormir, surgiram a partir deste período. Iniciou-se a partir 

daí uma seleção e distribuição das informações. Roteiros vinham sendo produzidos.  

Podemos reparar que a descrição do Grand Tour não causa estranhamento 

algum para o turista do século XXI pela preservação das ideias essenciais sobre o 

que constitui a atividade do turismo. As narrações mais antigas sobre a viagem são, 

ao contrário, desiguais, uma vez que o imaginário em volta delas era de perigo e 

desconforto. 

 
 

Some experts predict the “Death of Distance”: a world in which the traditional 
distance-deterrence effects, embodied in every locational model, diminish to 
zero and the entire world becomes a frictionless plain on which it is perfectly 
easy to locate any activity anywhere (Cairncross, 1995, 1997). […] Five 
thousand and more years of city building will come to an end: the traditional 
advantages of the city as a place for doing business, and for living, will finally 
have been eroded. (HALL, 2003, p. 141) 

 
 

 Segundo Hall (2003) , o desejo do homem de ultrapassar todas as fronteiras, 

físicas e imaginárias, pode gerar um fenômeno que ele chama de fim da distância ou 

de sua morte. O espaço, quando correspondente ao tempo, se torna a máxima 

expressão do sentido de distância. Leva-se certa quantidade de segundos, minutos 

ou horas do ponto onde se está para o ponto onde se quer ir. Mede-se o tempo que 

vai levar, o quanto vai demorar. Com a difusão de tecnologia como o GPS – Global 



Positioning System, que são máquinas geográficas, as pessoas podem ser 

localizadas em qualquer ponto do globo, assim como os eventos pelas cidades 

globais. A máquina, então, gera a anulação da distância uma vez que não é mais 

preciso percorrer um metro para saber o que está acontecendo do outro lado da 

esquina. 

 A anulação da distância também se dá por meio da evolução dos meios de 

transporte, mas, sobretudo, pelos movimentos individuais de longa distância 

custarem monetariamente bem menos para o turista, a ponto dele conseguir arcar 

com estas despesas e também com os custos da comunicação para o trâmite da 

viagem.  

O outro lado da moeda relativo ao apagamento da distância é o encontro 

face-a-face e seus desdobramentos. Quanto mais os meios de transporte ficam 

rápidos, mais os encontros são programados, menos imprevisibilidade em jogo. Se o 

receio antes era que a máquina substituísse os encontros reais, a preocupação gira 

agora em torno de encontros face-a-face em que a relação entre duas pessoas não 

esteja coisificada em razão do automatismo inerente à máquina. 

 Os serviços em turismo, incluindo o de negócios e o de lazer, são altamente 

especializados em termos de informação, no que concerne à sua criação, 

transmissão e consumo. Todos estes níveis da informação exigem um alto grau de 

imediatismo, que somente pode ser propiciada pela máquina, uma vez que ela 

possui a capacidade de gerar informação em tempo real numa qualidade que uma 

pesquisa minuciosa feita por um grupo de pessoas tomaria algum tempo hábil e 

humano para realizar o mesmo tipo de tarefa. É justamente na resposta veloz que 

reside a especialização nos serviços em turismo, o que comprova que o turista 

consome primordialmente informações, e não experiências. Nos pacotes incluindo 

guias, o que tais profissionais mostram nos atrativos é o conhecimento que eles 

possuem sobre a cidade e sobre os marcos; de nenhuma maneira a experiência 

sensorial do olhar ganha o primeiro plano. 

 
 

Isso implica e requer, tanto dos viajantes como dos locais, uma atitude 
dialógica, o que significa a abertura para primordialmente falar com alguém, 
não de alguém ou alguma coisa. Uma abertura dialogal para a vida vivida se 
dirige para os imaginários da situação, não para as capturas conceituais 
pré-concebidas. Não basta apenas encontrar um pseudo-outro que se 
enquadre em minhas capturas conceituais. O que se requer é 
disponibilidade e vulnerabilidade para imaginar-se no outro, ampliando o 
senso de comunidade num encontro de um outro que podia ser eu. Aceitar 



a contingência das linguagens, das identidades e das comunidades e 
receber novas descrições da realidade que podem alterar as nossas 
verdades provisórias. [...] O estabelecimento de relações do tipo Eu-Tu é 
sempre um acontecimento surpreendente e incontrolável, que escapa ao 
determinismo dos planejamentos e projetações. (BARTHOLO, 2009, p.58) 

 

Conceito oposto ao da distância é o da proximidade de Martin Buber. Oposto, 

não pelo fato das palavras serem antagônicas, mas pelo pensamento do filósofo de 

que a proximidade nada tem a ver com uma relação espaço-temporal, ou seja, ela 

está para além da distância. Todas as teorias que abordam a diminuição da 

distância entre as pessoas com o advento da tecnologia não cabem na lógica deste 

autor. A proximidade está no encontro face-a-face, porém, sem que haja uma 

representação do Outro. Não se vai a um país estrangeiro para descobrir como são 

os italianos a partir de sua arquitetura ou mesmo a percepção que se tem deles 

quando em estadia na sua região. Para o filósofo, o encontro face-a-face deve ser 

relacional, caso contrário, a relação se polarizará tornando um deles sujeito e o outro 

objeto. A relação será expressa numa relação Eu-Isso, ao invés da relação Eu-Tu. A 

coisificação de um indivíduo está vinculado à conversão do turista em consumidor e 

também em espectador. As experiências são de segunda mão porque sempre se 

conhece o Outro indiretamente. Falta disponibilidade para o diálogo entre os turistas 

e a comunidade que os recebe, que pode ser sintetizado numa fala de Amyr Klink, 

previamente mencionada, e a qual reiteramos: “um homem precisa viajar para 

lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo 

como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 TURISMO SILENCIOSO E O AUMENTO DAS VIAGENS 
 
 Há, nas viagens realizadas durante o período de férias, um paradoxo, criado 

por uma divisão do tempo em dois pedaços. Estas duas partes, por apresentarem 

uma natureza heterogênea, coloca em dúvida a questão se elas se contraporiam ou 

na verdade formariam o complemento uma da outra. Levando em consideração o 

estabelecimento de uma dinâmica entre as duas, pode-se afirmar que o tempo de 

trabalho e o tempo livre se completam, à medida que fazem parte de uma máquina 

turística ao modo de um sistema. 

 Um paradoxo normalmente gera um problema imediato que é difícil 

responder. Independentemente de quem tente elaborar determinada solução para o 

paradoxo, seja a pessoa algum especialista, pesquisador, ou ainda, turista de uma 

vez ao ano, a dificuldade é a mesma por se tratar de um escape a uma lógica.  

Nas condições apresentadas, resolver o paradoxo tem o significado de 

explicar a constituição de uma certa maneira de pensar o tempo, separando-o de 

modo que não cause conflito, uma vez que de um lado está aquele que é 

capitalizado pelas forças econômicas, e no outro onde estão as forças empregadas 

que não têm a obrigatoriedade de serem produtivas. 

 Portanto, o paradoxo se forma a partir do momento em que se separam 

radicalmente um tempo para o divertimento e outro para o trabalho, pois é através 

de semelhante segregação que o indivíduo que trabalha no horário regular de 

segunda a sexta e o indivíduo que sai de férias nunca se encontram, catalisando em 

cada um deles, respectivamente, o sentimento da celeridade e o sentimento da 

espera.  

A evolução do turismo internacional indica que a tendência é a de os turistas 

viajarem para cada vez mais longe, principalmente porque chegarão mais rápido a 

lugares que antes não se alcançava com facilidade. E não apenas a velocidade 

influirá na decisão dos destinos, uma vez que os turistas viajarão com uma 

frequência que tornará o lugar de origem uma referência cada vez menos fixa. 

Podemos considerar, tendo em vista essas colocações, que a evolução do 

turismo internacional está intimamente ligada à evolução dos meios de transporte, o 

que é o mesmo que dizer que os fluxos pelos quais as pessoas irão transitar 

aumentarão significativamente em decorrência do aumento de um número de rotas 

pelos quais os aviões passarão em seus trajetos. 



O motivo de uma pessoa querer sair do seu país, de modo que entre na 

estatística do turismo internacional, tem uma primeira dependência de haver 

caminhos por quais andar, ou dito de maneira literal, voar. As comemorações no 

aumento de chegadas do número de turistas não está vinculado de forma direta no 

desejo e na realização do desejo de um estrangeiro visitar um território longe do seu.  

Um turista não utiliza o mapa-múndi como processo de escolha. Há, por trás, 

uma complexa estrutura que é representada para os que viajam a terras longínquas 

em escalas de voos e conexões.  

O turista é um consumidor de viagens, e não existe melhor definição que esta, 

em virtude desta maneira de olhar o nômade contemporâneo separá-lo de modo 

cabal da categoria de viajante. O turista não é uma subcategoria do viajante, 

tampouco uma classificação menor, ou um corolário do viajante.  

O que é possível afirmar diante da bibliografia em viagens é que a expedição, 

por terra e por mar, para explorar terras, permitiu que o homem atualmente pudesse 

transformar o mundo em grande espaço de venda. Agora em escala maior, não é 

apenas um espaço demarcado como propriedade que é comerciável, a distância que 

separa o lugar onde moro e onde quero ir, também.  

 
 

Turner propõe a imagem do turista vagando em busca de liberdade. De 
acordo com Turner, um viajante precisa descobrir um tempo e espaço 
alternativo longe do contexto social e institucional da vida cotidiana e 
considera a viagem a válvula de escape para seu desejo de regeneração 
pessoal e social. A experiência turística parece acontecer dentro das 
fronteiras, o que possibilita ao viajante ultrapassar a linha que separa o 
comum das dimensões extraordinárias, ou melhor, entre rotina diária e o 
‘centro lá fora’, para utilizar a terminologia proposta por Turner. (DE SALVO; 
DI CLEMENTE, 2013, p. 141, tradução nossa) 

 
 
 A imagem do turista retratada acima tenta ser, como a do viajante, igualmente 

libertária. Esta pode ser vista como um ato subversivo imediato, diante de tantas 

condições que são colocadas para todos aqueles que se propõem a seguir 

minimamente um roteiro, mas não querem que os detalhes da viagem sejam 

deliberados antes mesmo de efetivamente comprar a passagem. 

 Voltando à imagem do sentimento de celeridade e do sentimento de espera 

abordados anteriormente, notamos que ambas as disposições se encontram no 

mesmo indivíduo, embora elas nunca entrem em contradição. A pessoa que trabalha 

de janeiro a janeiro espera todo o ano para realizar uma viagem a um lugar que 



ainda não foi. Apesar de a espera ser longa, demorada, a pessoa não sente de 

modo algum incomodada, com vontade de que as coisas aconteçam de modo mais 

rápido que o normal, ou antes do tempo delas. O sentimento de celeridade vem 

apenas após a cessação das responsabilidades do trabalho. Em trânsito por 

qualquer canto, o indivíduo começa a exibir uma pressa que se estende por cada 

atitude, revelando um comportamento típico das viagens em massa, ou o seu 

espelho, o descanso total num lugar afastado de qualquer vida na cidade. 

 As filas de mais de duas horas de duração que os turistas enfrentam para 

visitar os atrativos não parece perturbar tanto os que verdadeiramente esperam as 

duas horas para cumprir o planejamento de conhecer essa e aquela atração cuja 

lista foi feita antes de sair de casa. As filas, no entanto, já são um estorvo para 

aqueles que não abrem mão de somente viajar nas temporadas baixas ou possuem 

meios de ver os lugares sem a necessidade de se aglomerar. 

Segundo a teoria que demarca uma hora para o descanso e uma hora para a 

faina, o turista de massa tem todo o tempo do mundo quando viaja, pois quando 

este não trabalha, descansa, e enquanto trabalha, não tem tempo algum. 

 É evidente que este modo de ver as coisas não aprofunda o olhar sobre o 

tempo livre dos turistas de massa, entretanto, a visão sobre o turismo não incide 

sobre as pequenas horas do dia ou sobre uma pausa do trabalho, pelo contrário, 

grandes ambições e expectativas são colocadas em cima de uma viagem. Isto de 

certa forma explica uma dilatação da paciência entre os dois períodos, o de trabalho 

e o de lazer. 

 Ir ao banco pagar uma conta no período normal de trabalho e ir ao banco 

pagar uma conta no meio dos trinta dias liberados do trabalho são situações, que 

por causa da dinâmica da dupla lazer-trabalho, são diferentes. Quando não há tarefa 

a ser efetuada, as preocupações se tornam menores, quase insignificantes, porque 

o tempo não está cooptado pelas forças econômicas. O indivíduo que paga as 

contas nesse tempo liberado das obrigações pode ter mais paciência em realizar 

esse gesto tão cotidiano, e quase sempre estressante. 

 Os problemas são de outra natureza e a teoria do tempo que mede, segmenta 

e classifica se dissolve completamente, dando espaço a uma nova forma de ver o 

tempo, embora seja muito mais por uma questão de alterar de modo radical um 

ponto de vista. Uma forma nova de ver o tempo, para se constituir em uma 

verdadeira novidade, isto é, que possa ser apropriada pelo sujeito na sua forma de 



estar no mundo, não pode advir de um elemento externo. O que os meios de 

comunicação têm a falar sobre o período de férias é a mesma imagem da fila, uma 

transmissão de notícias caóticas, como o aumento do tráfego ou a concentração de 

pessoas em lugares fora da cidade. 

 Não é incomum a imagem do turista ser associada a um novo espaço e a um 

novo tempo, da maneira que Turner propõe como alternativa. A propósito, esta 

experiência que chamamos de viajar, é também visto como um veículo de mudança 

relativo a uma relação com a própria cidade, e não necessariamente no sentido de 

refortalecimento que aponta Turner. Um aluno que faz um intercâmbio a uma cidade 

da Europa e estuda num faculdade por lá entre seis meses e um ano, ao regressar, 

pode vir a ter uma ligação de raiva e ódio com a cidade que, agora, tem de morar. 

 O intercâmbio, por um lado, pode ser considerado turismo, por outro, não. 

Dependerá se é importante para a economia, ou ganha relevância para o grande 

contingente de trabalhadores que precisam trabalhar no setor e são empregados 

nessa área, ou ainda, da visibilidade desse tipo de turismo. Afinal, a importância 

social de uma viagem acabará por determinar se o deslocamento realizado é ou não 

turismo, uma vez que essa importância é que manterá a experiência turística sempre 

dentro dos limites, como sinaliza Turner. 

 Os limites e as fronteiras são de extrema funcionalidade para que a máquina 

do turismo funcione. A costumeira fala sobre a definição de turismo e que nela não 

pode faltar a saída de alguém do seu entorno habitual demonstra a necessidade dos 

planejadores do turismo em separar o cotidiano de qualquer outra coisa, desde que 

essa outra coisa esteja no campo dos sonhos, da magia, do extraordinário.  

Sem a rotina diária, sem o trabalho, o turismo não pode acontecer. Mais, o 

turismo não pode acontecer se o cotidiano for outro. O cotidiano precisa ser 

exatamente igual para continuar provocando a sensação e o desejo de querer sair 

de tempos em tempos do lugar que habita. É preciso criar certo sentimento de 

fixação que sufoca para que a mobilidade implícita no turismo possa tomar forma. 

Ao turismo é imprescindível a repetição de dias de trabalho. 

 Uma das mais consolidadas pesquisas em turismo e que aparecem nos 

noticiários de fim de ano da televisão é o da taxa de ocupação de hotéis. Faz-se 

previsões de quantos turistas irão chegar na cidade e como eles ficarão 

hospedados, pois o número de leitos pode ser inferior à quantidade de pessoas 

interessadas em passar alguns dias na cidade que está visitando, sem querer ir para 



outras cidades perto. Este tipo de pesquisa e outras do ramo, como podemos 

perceber, são altamente direcionadas ao turista, ou seja, à demanda.  

O marketing em turismo se centra mais no comportamento do consumidor do 

que na venda dos destinos turísticos, pois a máxima de que sem turista não vale o 

empreendimento nem os equipamentos que estão dispostos lá para recebê-lo e 

recepcioná-lo prevalece. Isto quer dizer que os planejadores, quando realizam as 

chamadas pesquisas de opinião, voltadas para a demanda, no intuito de traçar um 

panorama das motivações e dos desejos que fazem as pessoas se deslocarem sem 

ser a trabalho, eles estão recolhendo dados para adaptar as rotas e os caminhos 

pré-existentes ou abri-los ou, o mais provável, tentando entender porque a trajetória 

do turista não envolve a sua cidade, a sua região, assim como seus 

estabelecimentos comerciais.  

 Os fluxos turísticos são estudados conforme a necessidade de planejar o 

território segundo as necessidades da demanda, mais do que seus gostos ou as 

tendências desta, e isto exclusivamente em virtude de que as necessidades, sempre 

renováveis, irão gerar um ciclo de produção e consumo, que, por sua vez, afetará a 

economia. Por meio da análise dos fluxos turísticos, se podem observar de maneira 

mais geral a forma como o turista gasta seu dinheiro e por quais vias ele anda até 

tomar a sua decisão final.  

Baseado na produção destas estatísticas que vemos em periódicos oficiais3, 

podemos notar que não existe um diálogo entre os turistas e aqueles que planejam a 

atividade. Aliás, a construção desta frase é um grande contrassenso no sentido de 

que os turistas, apesar de se dizer que planejam a própria viagem, na verdade 

praticam uma forma de turismo que é definida por um conjunto de indivíduos que 

legislam sobre a atividade e com o qual os turistas irão estabelecer tão somente um 

contato, mais do que criar os seus próprios roteiros e as suas próprias andanças. 

 Qualquer possibilidade inventiva ou criativa da demanda pode e será 

interrompida por uma força policial ou mesmo governamental. O movimento dos 

carros pode ser modificado pela presença de um carro de polícia, barreiras podem 

ser postas a fim de que o pedestre não atravesse de uma calçada para outra, obras 

pela cidade podem levar o transeunte a ter que seguir um caminho único e em 

                                         
3 Entendemos por estes documentos os produzidos pelo Ministério do Turismo (Estatística Básica de Turismo e 
Índice de Competitividade do Turismo Nacional); Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil – FOHB 
(Perspectiva de Desempenho da Hotelaria); Fundação Getúlio Vargas – FGV (Turismo de Negócios). 



conformidade com todos os outros transeuntes como ele. Por fim, os fluxos são 

facilmente controlados, seja por um comando ou por intermédio de uma ação. Os 

fluxos turísticos, como não poderiam deixar de ser, passam pelas mesmas medidas 

de repressão. 

 O movimento que surge, dentro dos limites da disciplina em turismo, como 

uma resposta crítica ao controle dos fluxos turísticos, se encontra no que é 

conhecido como slow tourism, que neste trabalho passará a ser designado como 

turismo silencioso, em virtude de assemelhá-lo à experiência da caminhada 

silenciosa, que foi o campo desta monografia. Nesse caso, a reivindicação não se 

pautará pela escolha dos destinos, e sim no seu desfrute, e isto se dá basicamente 

por uma razão: o turismo é mercadoria. O movimento do turismo silencioso tem 

como objetivo subjacente se desviar das viagens como status social, principalmente 

em termos de consumo.  

Uma das maneiras que o turista silencioso tem para se colocar contra a 

estrutura na qual o turismo acontece é não entrar no jogo da competição entre os 

destinos. O turista silencioso não ficará em dúvida se irá para a Espanha ou se irá 

para o Caribe, já que ambos são vendidos como um destino de sol e praia e é esta 

configuração prévia que o turista de massa normalmente encara quando vai comprar 

o seu pacote. O turista silencioso seria aquele que não tornará os destinos 

concorrentes, pois assim o fazendo, estaria escolhendo onde ir, tendo como 

fundamento os serviços que são oferecidos nesses destinos e que vantagens um ou 

outro país traz. Uma das características do turista silencioso é ser responsável com 

relação aos seus hábitos de consumo. 

 
 

Uma primeira sistematização da literatura dedicada ao conceito de lentidão 
no turismo nos levou a destacar duas abordagens: uma é inspirada na 
dicotomia entre o transporte e a lentidão e é representada por toda uma 
produção científica que combina o movimento do slow tourism com 
determinadas escolhas realizadas pela demanda quanto ao meio de 
transporte a ser utilizado. A outra abordagem estende o conceito da lentidão 
para identificá-lo como elemento de uma mudança estrutural na indústria do 
turismo, pois a lentidão é um conceito que permeia aspectos que estão para 
além do transporte. (DE SALVO ; DI CLEMENTE, 2013, p. 138, tradução 
nossa) 

 
 
 O turismo silencioso ataca diretamente os apressados e os esbaforidos que 

levam para o destino de férias o ambiente pesado e carregado do trabalho. 



Amplamente, o ataque é feito contra a velocidade do mundo contemporâneo e a 

aceleração dos processos na vida cotidiana, que fazem uma falta no trabalho ser 

considerada uma perda incomensurável, uma vez que o tempo produtivo acarreta 

num peso enorme que esmaga o tempo livre. Isso se traduzirá no campo do turismo 

para um movimento crítico que pede a mudança de marcha, na direção de reduzir 

toda e qualquer precipitação. 

 O turismo, que por muito tempo foi visto como uma válvula de escape, não 

consegue mais cumprir esta função, pois o espaço que era destinado precisamente 

ao recarregamento de energia, possui agora o mesmo aspecto de uma sala de 

trabalho ou de uma cidade em convulsão. Nem mesmo o lazer já é o suficiente para 

criar certo contraste ao trabalho que dê um colorido à vida. Se o trabalho não realiza 

as potencialidades do indivíduo, o lazer agora não dá mais conta de amparar 

centenas de trabalhadores cansados. 

 
 

A empresa moderna é uma empresa estruturada a partir de projetos. Ora, 
os projetos também mudam continuamente. Alguns que eram urgentes não 
o são mais alguns dias depois. Outros são profundamente alterados e o 
trabalho efetuado antes não serve mais. Além disso, vários projetos podem 
estar em concorrência, traçando caminhos diferentes para a vida da 
empresa. [...] A vida do trabalho [...] agora não é vista senão como um fardo 
do qual queremos nos livrar o mais depressa possível para poder, no 
momento da aposentadoria, gozar a vida. (ENRIQUEZ, 2012, p. 193) 

 
 
 Uma resolução passiva para se livrar da total falta de distinção entre o tempo 

livre e o tempo de trabalho consiste em acabar primeiro com o trabalho, e assim 

depois aproveitar o lazer que a vida pode proporcionar. Ou seja, como a dinâmica 

entre o lazer e o trabalho não possui mais o efeito que costumava ter, um 

pensamento que se gerou nas pessoas é de eliminar completamente uma destas 

variáveis, no caso, o trabalho, que é o dever a ser cumprido e a obrigação primeira. 

Como se, caso não houvesse trabalho a fazer, o lazer aconteceria naturalmente. 

 Tal forma de pensar, em que algo para florescer precisa que alguma outra 

coisa morra, é simbólico de uma visão maquineísta, típico de luz e sombra, isto é, de 

que para algo ganhar destaque, é preciso que algo se anule. Portanto, seguindo 

esse fio de pensamento, o lazer precisa estar à margem e somente ganhar a cena 

quando o trabalho não for mais central. Do mesmo modo, o trabalho não pode 

aparecer de forma problematizadora nem mesmo descritiva quando se está 



divertindo, e ao mesmo tempo, se desopilando da pilha de coisas a fazer no dia 

seguinte. A diversão nunca é diversão em si, se não, ela é tediosa. 

 A atenção conferida à atividade de uma pessoa não se dá mais na esfera da 

sociabilidade, não com o mesmo relevo que ganhar destaque em alguma mídia 

representa hoje. O fator peculiar a esta situação é de que essa mídia tem um valor 

apenas diário e deixa de ser novidade no dia subsequente, não importando que seja 

o trabalho de uma vida que finalmente recebeu a devida consideração e respeito ou 

uma casualidade que põe alguém no centro das atenções. 

Uma empresa gerida por projetos denota a inscrição do tempo real na maioria 

das tarefas nas quais o homem se engaja hoje em dia. Ser relevante, portanto, 

envolve usar as ferramentas que foram criadas há pouco tempo. O grande estorvo 

desta linha de raciocínio é a de que qualquer movimento fora desse ciclo de 

inovação torna a experiência do homem enfraquecida. Voltar-se para si mesmo é um 

gesto que foge a esse tempo real, aliás, com profundas diferenças em relação ao 

tempo do aqui-agora. 

 Quando as pessoas continuam correndo, independente de onde estejam, elas 

não podem correr nem para o passado, nem para o futuro, nem para a frente, nem 

para trás, elas têm que esperar o tempo passar, visto que seus passos somente são 

dados de maneira concomitante aos ponteiros do relógio. Este é o tempo real, um 

tempo sem espaço, logo, um tempo sem história, sem acontecimento. No aqui-

agora, é fundamental saber o espaço que se está, não o significado histórico dessa 

presença, mas a sua corporeidade. Isto é o que dá sentido à mobilidade para além 

dos meios de transporte e das vias de acesso. 

Aqui e agora são, respectivamente, duas palavras relacionadas ao tempo e 

ao espaço. Se elas não estivessem unidas por um hífen, elas poderiam se 

correlacionar, como as medidas da distância. Por exemplo, estamos habituados a 

contar o tempo que demoraríamos para completar o percurso de um quilômetro e 

meio ou do caminho que vai do ponto de ônibus ao trabalho. Aqui e agora, quando 

juntos, estabelecem uma relação entre o tempo e o espaço que se enraíza e vai 

para além de uma tradução mera, afinal, são duas coisas completamente distintas. 

 
 

A lentidão é bater perfeitamente com o tempo, tanto que os segundos se 
escoam, pingam por um conta gotas como um chuvisco sobre a pedra. Esse 
estiramento do tempo aprofunda o espaço. [...] Caminhando, nada se 
desloca de fato: mais parece que a presença se instala lentamente no 



corpo. Caminhando, o que ocorre não é tanto que nos aproximamos, e sim 
que as coisas lá longe insistem cada vez mais em nosso corpo. (GROS, 
2010, p. 43). 

 
 
 O conceito de lentidão elaborado por Frédéric Gros (2010) se diferencia 

daquele sublinhado pelos autores De Salvo e Di Clemente (2013)  . A divergência 

entre as duas formas de ver a mesma palavra consiste no fato de que a lentidão não 

é necessariamente o oposto da rapidez. Pegar um transporte que leva mais tempo 

para chegar no destino ao invés de escolher o mais rápido não significa 

automaticamente incorporar a lentidão a um modo de caminhar ou a um modo de 

vida.  

A lentidão como dispositivo crítico a uma viagem corrida, na qual o turista em 

dez dias quer conhecer oito cidades, nem sempre alcança seus objetivos de realizar 

essa crítica com êxito. Muitas viagens com meios de transporte utilizados em 

décadas anteriores, feita em alguns destinos turísticos, se faz justamente porque tais 

formas de locomoção pertencem a uma sociedade que não se apressava tanto 

como esta. O problema é que essas viagens podem fazer do próprio deslocamento o 

seu turismo, e a grande atratividade acaba por residir num discurso, publicitário ou 

não, de fusão entre dois elementos, que, ao primeiro olhar, jamais poderiam estar 

juntos. 

Há uma falsa ilusão de eliminação da distância, pois, via de regra, ela é vista 

como um grande empecilho numa viagem, pois o que importa ao turista é chegar 

onde quer chegar, no destino, onde poderá aproveitar tudo aquilo que viu antes em 

casa ou sonhou na agência. Em virtude dessa visão negativa sobre a distância, o 

receptivo nos aeroportos e nos outros pontos de chegada que existem num país se 

torna o grande realce do trabalho em turismo. 

 Se a lentidão não é o contrário de rapidez, para Gros (2010) , ela é uma 

espécie de medida preventiva contra qualquer ação que se tenha ou decisão que se 

tome no calor do momento. Nenhum fator externo pode influenciar nas escolhas de 

cada ponto que estrutura uma viagem, caso contrário, perder-se-á o próprio ritmo 

que engendra a lentidão. O planejamento cabe como uma luva em ser o antídoto 

ideal contra a afobação, entretanto, planejar nada tem a ver com a realidade da 

viagem, em efetivamente estar no aqui-agora, cruzando tempos e espaços. 

 O turismo silencioso quer afetar primordialmente os hábitos de consumo dos 

turistas mais do que fazer com que eles se demorem em estadias longas num único 



lugar apenas. A propósito, esta situação hipotética seria o sonho de consumo dos 

planejadores em turismo, que por meio de suas práticas tentam fazer com que o 

turista permaneça mais tempo e gastando o mesmo que gastaria nos dias que 

costuma ficar numa cidade. 

 As razões que impulsionam os defensores de um turismo silencioso a 

asseverar os princípios dessa forma de viajar concentram-se nos esforços de apagar 

a figura do turista que volta ainda com os mesmos estereótipos que tinha do lugar, 

preocupando-se no destino em apenas gastar o dinheiro que reservou para comprar. 

Não há de fato uma busca por interações sociais com quem é da cidade, seja 

nascido ali ou residente por muitos anos. Apesar de que haja esses contatos, pois a 

pessoa é livre para eleger seu percurso, o turismo não é visto assim pela sociedade, 

ele é malvisto, a própria atividade estereotipada. 

O movimento do turismo silencioso começou a ganhar visibilidade com o 

aumento dos fluxos turísticos internacionais. Apesar de quem cuida da imagem do 

destino sempre estimular as viagens para o seu país, os espaços turísticos com 

muita gente ficam intransitáveis e pouco frequentáveis, afinal, todos visam conhecer 

os mesmos territórios. Uma das possíveis soluções para a administração que regula 

a atividade turística a fim de contornar o problema das atrações lotadas seria a 

gestão do tempo, porém, esta não surgiu como uma resposta, não da parte que 

oferecem os serviços, e sim da demanda. 

 Quem quer conhecer os espaços propriamente turísticos e não abre mão 

desse direito pede a todos os outros turistas um novo tipo de comportamento, mais 

pausado. Esse pedido é feito por meio de uma mirada sobre o valor do tempo. 

Muitos turistas não andam a pé pela cidade por onde supostamente eles dizem que 

visitam, uma vez que o que não falta são transportes especiais para essa categoria, 

com a justificativa de que essas pessoas não conseguiriam ou saberiam circular por 

si próprias num lugar em que não se fala a língua materna. 

 O transporte especial, não raras vezes, serve para médios e grandes 

deslocamentos, uma vez que o turista, por questões financeiras, se hospeda em 

uma região na qual irá apenas dormir, indo conhecer outros pontos de interesse. 

Mesmo numa grande capital, onde o que fazer está a poucos metros de distância, 

muitos convergem para um único lugar, não tão próximo. O turismo silencioso, 

clama, portanto, por uma reforma do feriado, incluindo não apenas os turistas, e sim 

toda a cadeia produtiva do turismo, que poderia apresentar uma conduta igualmente 



mais pausada, embora se prevê que tal atitude possa ser considerada desleixo ou 

falta de profissionalismo em um mundo onde tempo é dinheiro. 

 Se normalmente a propaganda voltada para o turista é direcionada ao seu 

descanso e lhe é garantido que nada de inoportuno lhe vai acontecer, o turista 

silencioso rejeita essa imagem projetada e o rótulo de vida boa por alguns dias do 

ano. Em razão disso, o turista silencioso normalmente é caracterizado como um 

indivíduo que tem o desejo de viver experiências autênticas e quer se apropriar de 

um conjunto de responsabilidade no que diz respeito aos destinos. 

 Pelo lado dos planejadores da atividade turística, o movimento do turismo 

silencioso é legitimado em três planos: primeiro, o alto contingente de pessoas 

coloca em risco a conservação e a preservação de uma herança artística, por 

exemplo, em museus; segundo, os espaços naturais apresentam uma capacidade 

de carga em que novamente o excesso de pessoas pode afetar o ecossistema; 

terceiro, o acesso a espaços culturais deve priorizar todos os tipos de público, o que 

leva a uma distribuição de um grande número de pessoas, em grupos e horários 

determinados, como são certos programas voltados para o visitante. 

 
 

Se a alienação dos indivíduos de seus contextos humano e social faz a 
extraordinária e lúdica época dos feriados uma ocasião para a mobilidade, 
não apenas espacial e sim também pessoal e introspectiva, nós podemos 
então vislumbrar uma busca por autenticidade como a principal motivação 
do turista do slow tourism, julgado como um tratamento para o crescente 
isolamento do indivíduo, que é influenciado por estilos de vida estressantes, 
pela tecnologia e uma interpretação equivocada de um poder enganador de 
dominação e por meios de transporte extremamente rápidos. (DE SALVO; 
DI CLEMENTE, 2013, p. 143, tradução nossa) 

 
 
 A busca por autenticidade é um dos temas recorrentes ao se tratar de turismo 

silencioso, porém, há uma questão controversa ao se falar sobre este assunto. 

Como podemos observar na escrita dos autores De Salvo e Di Clemente (2013) 

sobre a proposta de MacCannell e o componente da autenticidade, ela representa 

uma visão totalizante do turista em que este perde a voz e a sua singularidade. A 

forma de retratá-lo vai na contramão de uma das propriedades do turismo silencioso 

que assevera responsabilidades para o turista no âmbito social e ambiental, além de 

uma reflexão sobre a própria forma que ele consome as viagens. Criar uma imagem 

do turista que ignora a realidade local e observa o entorno de forma passiva é 

retirar-lhe o poder de transformar os pontos negativos do turismo. Mencionar sobre o 



que é ou não é autenticidade para o Outro apresenta um conteúdo altamente 

subjetivo.  

 O que não se pode contestar, contudo, é a impossibilidade de fazer 

desaparecer o componente do consumo nas viagens a turismo. Mesmo o conceito 

de turismo social implica o fator econômico, pois tem a pretensão de que todos 

tenham possibilidade de ingressar nesse lazer. Por mais que hajam outras facetas 

no turismo social, a dimensão material é a mais forte. Para a economia, a definição 

de turismo se pauta na noção de que as pessoas somente pagarão por uma viagem 

depois que tiverem saciado suas outras necessidades, como alimentação e moradia, 

que são mais básicas. Mesmo assim, o turismo compete com outras necessidades 

consideradas mais supérfluas. Circunstancialmente, um indivíduo pode ficar na 

dúvida se vai viajar ou se vai comprar um celular. 

 
 

O tempo pseudocíclico é o do consumo da sobrevivência econômica 
moderna, a sobrevivência aumentada, em que o vivido quotidiano continua 
privado de decisão e submetido, não à ordem natural, mas à 
pseudonatureza desenvolvida no trabalho alienado; e, portanto, este tempo 
reencontra muito naturalmente o velho ritmo cíclico que regulava a 
sobrevivência das sociedades pré-industriais. O tempo pseudocíclico apoia-
se ao mesmo tempo nos traços naturais do tempo cíclico, e dele compõe 
novas combinações homólogas: o dia e a noite, o trabalho e o repouso 
semanais, o retomo dos períodos de férias [...] Em seu setor mais 
avançado, a concentração capitalista orienta-se para a venda de blocos de 
tempo ‘totalmente equipados’, cada um deles constituindo uma única 
mercadoria unificada que integrou um certo número de mercadorias 
diversas. É assim que pode aparecer, na economia em expansão dos 
‘serviços’ e das recriações, a modalidade do pagamento calculado ‘tudo 
incluído’, para o habitat espetacular, as pseudo-deslocações coletivas de 
férias, o abonamento ao consumo cultural e a venda da própria 
sociabilidade em ‘conversas apaixonantes’ e ‘encontros de personalidades’. 
(DEBORD, 2003, p. 122-123) 

 
 
 No livro emblemático de Guy Debord (2003), A Sociedade do Espetáculo, há 

um capítulo que versa sobre o problema do tempo. O mínimo de investigação sobre 

o termo nos indicará que o tempo é um objeto da filosofia muito antigo e uma das 

grandes dificuldades para o homem em termos de pensá-lo. Debord (2003) associa, 

num capítulo de sua obra, o tempo a outras oito palavras, a saber: tempo da 

produção, tempo-mercadoria, tempo irreversível, tempo desvalorizado, tempo 

consumível, tempo pseudocíclico, tempo da sobrevivência humana e tempo 

espetacular. Enquanto se cria um grande obstáculo para apreender filosoficamente 

essa matéria, o tempo é raptado. O turismo, vanglorioso da velocidade dos 



transportes por permitir que as viagens internacionais crescessem a um ponto 

inimaginável, é ao mesmo tempo responsável pela criação de uma imagem do 

consumo do tempo que faz com que os indivíduos não tenham consciência ou nem 

mesmo assimilação pela experiência do que é o tempo. Sair de férias ou entrar em 

ócio conspícuo é a repetição de um ciclo em que importa parecer que se está 

produzindo demais no trabalho e descansando e se divertindo demais nos feriados 

prolongados e nas folgas, por mais que o trabalho nunca renda e o descanso nunca 

seja efetivamente revigorante. 

 A completa transformação do turismo em mercadoria é, por extensão, 

também a conversão do próprio tempo em mercadoria total. Isto ocorre em virtude 

das férias serem o período que o homem teria mais liberdade pra fazer o que 

quisesse com o próprio tempo e não o faz. Com o avanço do consumo na esfera 

institucional, o turismo não passará de uma prestação de serviços como qualquer 

outra, sendo toda e cada viagem mediada por um contrato. As viagens perderão o 

viço de descoberta. De um lado estará o consumidor, e do outro, uma estrutura que 

materializará a oportunidade de que o sujeito possa consumir símbolos e signos. 

Turistas saberão apenas reclamar quando se sentirem tolhidos e frustrados e não 

sublimarão qualquer experiência negativa relativa a uma viagem, que desde sempre 

foi turbulenta e perigosa. A eclosão de um campo nomeado como defesa do 

consumidor aponta somente para as questões práticas de uma viagem, que se 

tornou cada vez mais, na atual sociedade, ligada mais aos sonhos e menos à 

invenção. 

 
 

Cortázar descreve um engarrafamento monstro na volta de um feriado, na 
autoestrada que leva de Fontainebleau a Paris. Ligadas aos seus 
compromissos imediatos, as pessoas conservam ainda por um bom tempo, 
em tal situação, uma angústia impaciente: esbravejando, buzinando, ou 
agarrando-se a notícias vãs e desencontradas que explicariam o ocorrido, 
dando esperanças de uma solução iminente. No entanto, o tempo vai 
passando sem que nada se altere, alternando dias e noites de calor, frio ou 
chuva. Cativas da sua própria carapaça motorizada, porém não mais 
funcional em tal contexto, as pessoas – agora designadas pelos nomes das 
marcas dos seus carros – se organizam em grupos para conseguir 
provisões, transformando os automóveis em depósitos, enfermarias, motéis 
etc., e criando uma teia de relações adaptada à nova situação, que de 
emergencial passa a ser cotidiana: uma inusitada sociabilidade do trânsito. 
(WISNIK, 2012, p. 234-235). 

 
 



 O seguinte trecho é ilustrativo de uma situação tipicamente turística. A 

principal contribuição dessa espécie de fábula urbana é mostrar como o automóvel 

está naturalizado na sociedade, pois ninguém cogita abandonar o veículo, pelo 

contrário, se pensa viver nele dias e dias até que a passagem esteja novamente 

livre. A evocação da mobilidade por se possuir um carro de passeio deixa de fazer 

sentido quando o carro deixa de andar por uma estrada e simplesmente para, 

adquirindo outras funções que nada tem a ver com o movimento. A história que 

conta o autor argentino Cortázar penetra o âmago da sociedade individualista e 

quebra irreversivelmente o simbolismo do carro, que, aparentemente, é o símbolo de 

máxima liberdade concernente ao fato de se deslocar para onde queira. 

 Porém, o que mais chama atenção nessa história toda, é menos o 

engarrafamento monstro e a situação daí derivada do que a sociabilidade do 

trânsito. Ela representa a continuidade de um sentido, uma vez que as pessoas não 

suportam ficar sem ele. Diante do iminente e devastador silêncio que a situação 

poderia provocar, os personagens da história procuram se falar uns aos outros para 

sustentar a estranheza e torná-la comum ao partilhá-la por meio da palavra. A trama 

inventada por Cortázar podia apresentar qualquer desvio no decorrer da história, 

mas o único recurso que o dono dela se utiliza é cortar a falta de informação como 

se cortassem a luz da casa dos personagens. O que ele demonstra sem apontar o 

dedo o que está faltando é como somos dependentes de televisões, jornais e todos 

os outros veículos que informam. Tendo em vista a grande dimensão por onde 

podemos tomar conhecimento das coisas ditas importantes do mundo, o silêncio se 

torna algo evitável, uma vez que faz o indivíduo refletir sobre uma época em que não 

havia esses meios de comunicação de massa. 

 
 

A caminhada silenciosa é uma performance na forma de um itinerário 
urbano feito para um grupo de quinze a vinte pessoas. O trajeto possui oito 
horas de duração, e é feito sob voto de silêncio. Durante esse tempo, o 
grupo caminha por lugares com problemas acústicos, atividades sonoras e 
ruídos de diversas naturezas. A caminhada é realizada à luz do dia ou 
durante a noite. Em sua versão diurna, o grupo finaliza o trajeto com um 
jantar preparado especialmente para o trabalho. A caminhada silenciosa 
noturna, ao contrário, se inicia por um jantar silencioso de onde o grupo 
seguirá para o trajeto que se estende pela madrugada. (CACCURI, 2014). 

 
 
 No apêndice deste trabalho, está um relato pessoal sobre a caminhada 

silenciosa, que, como anteriormente se destacou, teve influência para este trabalho 



no que concerne à tradução do termo slow tourism para a expressão turismo 

silencioso. É importante frisar que a caminhada silenciosa é uma performance 

artística e não uma forma alternativa e sólida de fazer turismo, embora se tentou 

imprimir um olhar de turismólogo caso a caminhada silenciosa viesse a se tornar um 

serviço oferecido por uma agência de viagens. Nessa exposição escrita da 

caminhada silenciosa, não está contida toda a experiência, no caso, o trajeto de oito 

horas. O relato inclui até a parte onde a caminhada começa a ficar mais fluida, o que 

significa dizer que ele prioriza a observação de antes do grupo sair dos arredores do 

ponto de encontro. 

 Por intermédio de uma análise da observação participante, alguns aspectos 

sobre a caminhada silenciosa se tornam mais claros, sobretudo em comparação 

com as viagens vendidas por intermediários como as agências. O primeiro deles é 

referente à divulgação. Segundo os planejadores de turismo, o marketing é vital, 

pois não haveria outra forma de fazer com que os potenciais turistas saibam da 

existência do seu destino. Com a caminhada silenciosa, essa relação de causa e 

efeito se desfaz, uma vez que os potenciais turistas estariam mais propensos a se 

tornar turistas, se soubessem disso por acaso. A divulgação não pode ser gritada, 

nem no boca-a-boca. As mil e uma estratégias de marketing para a caminhada 

silenciosa são falíveis. O melhor meio de tomar ciência de que ela existe é através 

da leitura de algo que se escreveu sobre ela e que não revela nenhum pormenor. 

Isto porque, deste modo, se mantém o silêncio que a caminhada silenciosa exige 

como única regra, mesmo na divulgação. Ou seja, a atividade e sua propagação não 

podem se tornar díspares, como acontece comumente com a propaganda, de elevar 

as características de produtos e serviços para forjar uma necessidade de compra. 

 O segundo dos aspectos é referente a não saber previamente de nada, a uma 

desinformação, a um não-planejamento, a uma recusa de conhecimento. Esta 

atitude perante a caminhada silenciosa e que ela preceitua para que a experiência 

seja desfrutável e mesmo prazerosa, tem o seguinte efeito: restringir o turista em 

consumir os símbolos. Quanto menos se sabe do lugar que vai se visitar, mais perto 

de ver a cidade como da primeira vez o turista estará perto. Se ele é responsável 

quanto aos seus hábitos de consumo, os trâmites que ele faz no país para viajar não 

precisariam abranger o acerto das programações ou mesmo o conhecimento dos 

pontos turísticos. As pessoas que viajam e esperam que a viagem seja como elas 

pensaram na cabeça delas não esperam, de modo algum, ser surpreendidas, mas 



esperam ser satisfeitas nas suas expectativas. Por isso ou elas terminam frustradas 

ou felizes ao ápice. O pouco que se pode saber sobre a caminhada silenciosa sem 

que alguém a tenha feito faz com que essa restrição seja natural, nem mesmo ela é 

sentida. No fim das contas, não há uma cobrança no sentido de que se aproveitaria 

melhor se soubesse das coisas antes, e não na hora.  

 
 

O que é chamado de “silêncio” na caminhada, não passa, primeiro, da 
interrupção do bate-papo, essa barulheira incessante que se antepõe, 
embaralha tudo e invade feito mato as vastas campinas com a nossa 
presença. [...] Mas, antes de mais nada, é novamente a dissipação da 
nossa linguagem. Tudo, nesse mundo do trabalho, do lazer, da atividade, 
da reprodução e do consumo das coisas, tem sua devida função, seu 
devido lugar, sua devida utilidade, e a palavra exata que lhe cabe. Isso 
sem mencionar nossa gramática que até se alinha ao seguimento de 
nossas ações, nossas captações trabalhosas, nossos agendamentos. 
Sempre fazendo, produzindo, sempre se atarefando. [...] Nesse silêncio, 
escuta-se então melhor, porque se escuta finalmente o que não se presta 
de maneira alguma a ser reformulado, recodificado, reformatado. (GROS, 
2010, p. 67-68) 

 
 
 Portanto, o último dos aspectos se refere ao próprio silêncio. Não são oito 

horas sem falar como se fosse uma punição ou ainda uma competição de medir 

quem consegue ficar mais tempo calado. Também não é um voto de silêncio 

praticado por religiosos em lugares que são por natureza silenciosos, mas sim em 

um itinerário urbano, onde a figura do flâneur até então é a mais reconhecida no 

sentido de desvio. O subversivo na caminhada silenciosa não é o silêncio como uma 

conduta contra o barulho da cidade, que é assombroso, mas sim o desvelar das 

ações irrefletidas dos homens que não cessam de conversar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Ao longo do processo de escrita desta monografia, ficou bem clara a distinção 

que existe entre fazer turismo e estudar turismo. Tornou-se evidente para este autor 

como não há uma necessidade cabal de ter realizado viagens de cabo a rabo nos 

confins do mundo nem ter conhecimento dos principais pontos turísticos ao redor do 

globo para se tornar um profissional gabaritado.  

Em volta do imaginário do turismólogo gravita a imagem daquele que realiza 

os sonhos das outras pessoas, e que o leva a se informar para informar aos outros, 

excluindo o sujeito desejante que quer aprender. As preocupações mais diretas do 

turismólogo, segundo esta visão, é saber exatamente as coordenadas do turista em 

momentos-chave da viagem. 

As possibilidades de ver o tempo e o espaço numa viagem a turismo se 

tornam visíveis apenas a partir do momento em que não se sabe mais o tempo-

espaço do turista, em que seu movimento é livre, e as filas se convertem em um 

momento puramente burocrático, sem interferência na fruição da estadia ou 

passagem em lugar que não é o seu de origem. 

 Ao escolher uma via alternativa de conceituar o turismo, este ganhou outros 

espaços fora do que lhe é habitual, sobretudo quanto à sua saída do paradigma dos 

sistemas, que permitiu dar pesos diferentes a cada trecho da viagem sem atrelar 

isso a uma importância operacional que exige uma integração entre os setores, 

alijando o turista da forma de fazer turismo. 

Vislumbrou-se no decurso desta investigação de que o turismo é altamente 

especializado em informação. Sua cadeia de valores está intimamente ligada às 

dicas, às sugestões, às compilações e às enciclopédias, e não como se poderia 

primeiramente imaginar, aos desejos dos turistas. Para tanto, é preciso se ater às 

percepções dos viajantes fora da oferta, dado que esta indica o caminho pelo qual 

se deve conhecer a cidade, ao invés de propor diferentes formas de visitação. 

 Entende-se que os objetivos foram alcançados, entretanto, há muito o que se 

investigar sobre esse turismo que não segue as regras do SISTUR – o sistema 

turístico. Como desdobramento, recomenda-se cotejar o tipo de viagem conhecido 

como slow travel ou slow tourism e a viagem ‘popular’, com guia acompanhante, 

roteiros fixados e planejamento seguido à risca, entendendo os motivos pelos quais 

um é o contraponto do outro e procurando estabelecer uma relação dialética entre 



elas. Também se recomenda um estudo sobre a descrição e definição dos diversos 

tipos de tempo que coexistem num percurso espacial da viagem, como o tempo da 

contemplação, o tempo das artes, o tempo da assimilação e o tempo apressado das 

visitas, entre outros. 

 A metodologia utilizada foi o suficiente para o escopo deste trabalho, contudo, 

ela pode ser ampliada na realização de entrevistas com os indivíduos que fizeram 

parte da experiência da caminhada silenciosa, assim como planejar e pôr em prática 

outras performances urbanas que problematizem igualmente a questão do silêncio e 

da lentidão. 
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APÊNDICE A – Relato pessoal sobre a Caminhada Silenciosa 
 

 

Acredito que a primeira coisa que as pessoas querem saber sobre a 

caminhada silenciosa é saber como eu fiquei sabendo dela. De fato, a ideia de um 

grupo de pessoas andando sem trocar uma palavra, pelo menos da maneira habitual 

como fazemos no nosso dia-a-dia, não poderia ser divulgada aos quatro ventos, pois 

não faria o menor sentido, seria até mesmo um contrassenso. Apesar da sensação 

de obviedade, essa percepção não a tive sozinha, foi preciso que alguém me 

inquirisse como se deu a minha chegada àquele universo.  

Muitos que estavam ali participando ficaram sabendo da caminhada 

silenciosa porque conheciam de forma direta ou indireta a artista que promoveu esse 

encontro e provocou a mencionada experiência artística. Eu não fazia a mínima ideia 

de quem era a artista nem conhecia os seus trabalhos anteriores também nem me 

preocupei em procurar saber, foi um encontro totalmente às cegas, o que foi uma 

decisão minha, embora eu já não me recordasse dos pormenores que me levaram 

efetivamente a tirar um dia para fazer parte do que chamaria de um novo conceito 

de passeio.  

Essa noção, claramente, não veio da minha cabeça ao acaso ou por meio de 

leituras que me fizessem chegar a essa conclusão, mas sim porque uma mulher que 

já havia feito mais de uma vez a caminhada silenciosa chegou a comentar comigo 

que nada a afetava mais no mundo das artes, ou seja, para ela era uma experiência 

tão inédita, mas tão inédita, que o ato de repetir não desgastava a sua prática, fazer 

de novo não era fazer o mesmo como fez da outra vez, ainda que o percurso tivesse 

sido exatamente igual ao anterior, o que não foi efetivamente.  

Definitivamente, para mim, depois desse comentário, a caminhada silenciosa 

tomou uma forma com a qual eu posso reconhecer um método de olhar a cidade 

sem ser por aquelas vias extremamente pisadas, um meio de conhecer que não tem 

como intenção o conhecimento sobre a própria cidade, tampouco busca o seu 

oposto, que seria a pura fruição das coisas.  

É diferente de tudo que já se viu porque não vem acompanhada do famoso 

sensacionalismo que perpassa geralmente as incursões realizadas em grupo. 

Novamente, o anúncio de uma atividade como a caminhada silenciosa não pode se 

dar por meio dos meios de comunicação de massa, não porque não seja para ela, 



mas porque a experiência perderia todo o seu sentido se fosse divulgada da maneira 

como fazem os jornais, ainda que estes fossem de alcance local. 

A notícia de que haveria uma caminhada silenciosa surgiu como realidade 

concreta para mim verificando na página da Casa Daros as exposições que estavam 

rolando na época, e essa intervenção chegou a ocorrer nas imediações, partindo do 

próprio museu de arte, se absorvi as informações corretamente, já que me lembro 

que o jantar seria oferecido pelo café que existe no espaço. De imediato, vi que 

poderia ter alguma relação com o conteúdo que estudaria para a monografia, porém, 

não fui conferir nem uma coisa nem outra.  

Não fiquei me perguntando como que seria essa caminhada silenciosa, e 

ajudou o fato de que não há informações ou relatos que sejam facilmente 

encontrados à distância de um clique. Aliás, a semana que antecedeu a caminhada 

silenciosa foi bem inabitual por algumas razões que, olhando retrospectivamente, 

acredito que preparou o meu espírito para aceitar todas as condições que estavam 

sendo ali postas sem que eu tivesse aversão ou qualquer ideia contrária.  

 A caminhada silenciosa, se não me falha a memória, aconteceu numa quinta-

feira. O que eu lembro com certeza absoluta é que no dia anterior eu tentei acessar 

a internet para poder rever as instruções que foram passadas e eu não pude porque 

faria uma semana que a minha conexão estava debilitada. De certo modo, portanto, 

eu estava afastado do mundo virtual, assim como das virtualidades de uma viagem, 

como a antecipação ou a expectativa. 

 No dia da caminhada silenciosa, eu não sabia o endereço ao certo, mas 

chegando no início da Avenida Rio Branco me localizaria pois sabia que ficava por 

perto. Aliás, um dos motivos pelos quais me chamou a atenção em participar, além 

dos interesses da pesquisa, ou seja, uma razão pessoal e subjetiva, foi percorrer os 

caminhos da zona portuária e ver paisagens que estavam ao meu alcance, embora 

nunca por conta própria tinha ultrapassado essa fronteira imaginária. 

Como geralmente faço quando vou ao centro da cidade, eu peguei o trem no 

meu bairro e saltei na Central, andando a Marechal Floriano até o fim. A rua do 

ponto de encontro foi facilmente encontrada pois era do lado do RB1. Reconheci o 

grupo de longe, embora não conhecesse ninguém, pois estavam parados sem 

gestos que o pusessem falando. Um dos receios de encontrar um grupo é saber se 

é o seu ou se é outro, mas, no caso, era bastante peculiar para não notá-lo. 



Cheguei exatamente no horário, mas isso não importou muito. A caminhada 

silenciosa havia começado, ninguém precisava disparar um relógio. Ninguém estava 

atrasado, apenas o que poderia ocorrer é que quem chegasse depois da hora, não 

saberia onde a gente estaria e não conseguiria nos contatar. Essa forma impede 

naturalmente que qualquer pessoa que esteja com pressa, ou tenha um movimento 

interno muito agitado ou acelerado, faça parte, pois naturalmente ela abdica de oito 

horas em voto de silêncio.  

 Demorou ainda algum tempo para que nos dirigíssemos a algum lugar, 

portanto, fiquei parado como os outros. Dentro do grupo, haviam pessoas que se 

conheciam e quase ninguém estava desacompanhado nesse primeiro momento que 

eu olhei. Eu reparei a todos nesse princípio. Minhas primeiras anotações eram 

relativas a tentar compreender que grupo faria parte de tal experiência, e essa busca 

partia talvez de fazer uma analogia com o turismo, se turistas fariam parte dessa 

jornada, se viajariam para outro país comprando esse pacote ou esse passeio.  

 Na minha panorâmica, identifiquei três casais, amorosos ou não, 

conversando. O meu critério era a intimidade que compartilhavam, pois eu era, 

naquela situação, um estranho total. Dois indivíduos, por exemplo, dividiam o 

mesmo espaço de uma cadeira. Uma nova pessoa que se juntava à gente surgiu 

beijando duas pessoas que ali já estavam. Com isso me dei conta que os 

conhecidos mantêm as suas convenções, eles não abrem mão da comunicabilidade, 

eles necessariamente não precisam sair de fora de si mesmos para fazer parte da 

experiência. Aliás, uma viagem é recomendada para que não se vá sozinho 

antevendo essa dificuldade pessoal. 

Como eu havia dito anteriormente, a caminhada silenciosa tem uma única 

regra, que é a mais essencial: o voto de silêncio. Isto foi esclarecido desde a 

primeira troca com a artista, porém, como isso se daria não foi muito bem 

explicitado, o que não era estritamente necessário, mas eu esperava certa 

ritualização desse silêncio, ou pedido desse silêncio, possivelmente pelo meu 

repertório de ator. 

Apenas para confirmar que todos estavam já em voto de silêncio, abri a boca 

para falar com a artista, que estava checando o nome das pessoas na tela do 

celular. O voto de silêncio é a partir do momento que você se avizinha do grupo. Em 

nenhuma parte da caminhada silenciosa houve uma necessidade minha de falar. 

Desde o trem, nem mesmo me permiti a conversação comigo mesmo. 



A artista, que era, querendo ou não, a guia do grupo, estava com uma 

espécie de microfone na mão, ou assim me pareceu à primeira vista. Na realidade, 

era um captador de som. Isso a distinguia como guia, fosse da vontade dela ou não. 

Ao mesmo tempo, esse captador, com um invólucro amarelo, marcava a original 

intenção da caminhada silenciosa, que não poderia partir de outra pessoa senão da 

artista: visitar lugares onde é possível ouvir sons interessantes. Para ela, o sentido 

estava na audição, para mim, na visão. De qualquer forma, ambos tomávamos como 

uma experiência sensorial. 

Ainda não havíamos saído do lugar e reflexões sobre o silêncio me vieram até 

à cabeça. No meio da cidade, calados, no entanto, em bando, o meu olhar de 

alguma maneira ficou protegido de pressões externas ou das opressões da cidade 

por conta dos companheiros de grupo e do nosso voto de silêncio. Um barulho de 

carro, um andar apertado, um vozerio, nada disso me distraía.  

Houve uma concentração do silêncio que gerou uma energia que me 

dispunha a estar inteiro, ouvindo tudo, olhando tudo, sem me sentir consumido pela 

ideia de ter de ver tudo. O que me aparecia como especial, eu me sentia grato por 

isso. Tudo se tornava uma surpresa. Foi importante que ninguém ali do grupo 

tentasse quebrar esse silêncio, de alguma forma. A regra foi altamente respeitada. 

Sintetizaria que estávamos afastados da ideia de cotidiano, embora andando entre 

seus espaços.  

 Na primeira hora, antes de sairmos do ponto de encontro, meu senso de 

observação tinha como alvo as pessoas do grupo. Reparei que o hábito de levar ou 

comprar na hora uma garrafinha d’água continuava como qualquer outra ocasião em 

que um exercício físico leve é praticado. Estava com a ideia fixa de que seria uma 

nova vivência, e portanto, o que parecia a algo anterior sinalizava uma intrusão, mas 

essas interferências não estragavam a novidade. 

 Nas saídas em grupo, a triangulação é importante, com relação aos seus 

pares e aos organizadores. Eu, como referência, tinha a artista-guia e tinha os meus 

companheiros de caminhada. Comecei a reparar na relação que havia entre estes 

outros elementos que não me incluíam. Percebi que tem quem procure um norte a 

ser dado, uma direção a ser dada, embora o silêncio, recorrente, faça com que as 

pessoas voltem novamente para si mesmas ou para a cidade. Em suspensão, 

acredito eu, estavam gestos de comando, uma ação que orientasse todos para o 

mesmo fluxo. Contudo, nada disso jamais se tornou uma ameaça.  



As ameaças, na caminhada silenciosa, consistem basicamente no que pode 

desmantelar o grupo silencioso, como um bate-papo furado de pessoas próximas ao 

nosso círculo. Outras ameaças mais sutis estão contidas numa espécie de fuga da 

experiência sensorial. O nosso primeiro ponto de parada era no morro de São Bento, 

onde fica localizado o mosteiro de São Bento e a Igreja Nossa Senhora de 

Montserrat. Não fomos informados de nada nem acumulamos qualquer informação 

histórica, porém, a necessidade de saber de algo pode ter tomado conta de alguns 

dos integrantes.  

Na espera para subir de elevador, e mesmo lá em cima, os quadros com 

papéis informativos eram lidos. A caminhada silenciosa foge inteiramente de uma 

experiência que o leitor pode ter com a leitura de um livro, apesar de demandar 

provavelmente a mesma lentidão. Não é um exercício intelectual nem da 

imaginação, é sensorial.  

Não importa saber que ano foi construída a igreja, por exemplo. Muitos ali 

deveriam saber, ou pelo menos saberiam supor. O que importa é o que te provoca a 

construção daquela igreja naquele lugar. Isso era o que interessava. Pelo menos a 

mim. A minha primeira visita técnica de turismo foi ao Mosteiro de São Bento e eu 

voltei àquele lugar e eu não senti a obrigação de saber ou mesmo contar que a 

igreja era maneirista, que mulheres não podem entrar em certas partes, que há 

canto gregoriano aos domingos. Estávamos ali pela sensação. Por outros motivos.   

A caminhada silenciosa tem a duração de oito horas, mas passada mais de 

uma hora e meia, quando olhei casualmente no visor do celular o relógio, me 

pareceu pequeno demais. Os números não faziam mais sentido. Eu estava no 

momento presente e não queria pensar em como a experiência havia sido até então, 

ou como se desenrolaria.  

Não houve ritualização do silêncio, mas a costumeira apresentação das 

pessoas para o grupo ocorreu, ainda que de forma substancialmente diferente. A 

artista entregou pauzinhos, em número limitado, para que as pessoas pudessem 

escrever seus nomes. Muitos não chegaram a completar o primeiro nome, como eu. 

Aliás, eu tive o número de pauzinhos igual a de um nome que já estava escrito no 

chão. Ou seja, nomes apareciam e desapareciam. Nossos nomes eram efêmeros. 

Não importava quem éramos. Uma mínima identificação, uma mínima apresentação. 

Uma sugestão, uma vaga noção. A expressão verbal é prejudicada com o silêncio, 

mas isso não é um problema, e este jogo com os nomes demonstrou isso. 


