Aula 2
“E o tempo faz
estradas para se
chegar ao fim...”
Jarlene Rodrigues Reis

e-Tec Brasil – Teoria Geral do Turismo

Meta
Apresentar os elementos históricos que determinaram o
surgimento do turismo no mundo e no Brasil, principalmente a
partir do século XIX.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar os fatos históricos que impulsionaram o
surgimento e o crescimento do turismo mundial;
2. reconhecer os elementos históricos que levaram ao
surgimento do turismo no Brasil no século XIX.
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É bem provável que você, caro aluno, já tenha feito uma viagem inesquecível na vida. Pode ser aquela com os amigos, comemorando a formatura
no colégio. Pode ser uma viagem romântica ou mesmo as viagens em família,
nas férias, todos os anos, com direito a porta-malas lotado, isopor com
comida, praias cheias e muita história para contar!
A maioria das pessoas tem uma “viagem dos sonhos” – conhecer a
Disney, o Nordeste brasileiro, a Serra Gaúcha, o Pantanal, a Europa, dentre
outros tantos locais. Em nossa sociedade, viajar é sinônimo de status social,
sendo consideradas mais distintas as pessoas que viajam, conhecem pessoas
e culturas diferentes. Mas será que as pessoas sempre viajaram?

É fácil deduzir que o turismo que conhecemos hoje é resultado de
mudanças históricas no modo como as sociedades se relacionam entre
si e com o ambiente onde vivem. O homem sempre se deslocou com
objetivos diversos, como a obtenção de comida, a conquista de territórios,
o culto religioso etc. Entretanto, para a maioria dos autores, o turismo surgiu
efetivamente em meados do século XIX.

O surgimento do turismo moderno
O desenvolvimento tecnológico em vários setores contribuiu para a criação
da estrutura que seria utilizada pelo turismo. Como afirma Pires, “a revolução
nos transportes, a complexidade social em todas as suas variáveis, ocorrida com
o fortalecimento das cidades e o prestígio da economia urbana em expansão,
além da relativa paz, fizeram a base do turismo moderno” (2002, p. 5).
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Histórico do turismo no Brasil e no mundo

Mike Munchel
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.1: Versão moderna de uma antiga diligência.

Diligência
Era um veículo pequeno, pouco
veloz, muito utilizado para transpor

A necessidade de melhoria dos serviços postais para a
dinamização dos negócios levou a modificações em muitas vias
da Inglaterra, aumentando o número de diligências que, além
das correspondências, transportavam um pequeno número de
passageiros.

grandes distâncias onde o trem
ainda não havia chegado. Era um
transporte caro e elitizado, que
levava pessoas, encomendas,
correspondências e objetos de valor.

A navegação foi beneficiada pelo interesse inglês em incrementar as comunicações, a fim de melhorar as transações comerciais
com outras partes do mundo. O transporte ferroviário foi considerado uma revolução proporcionada pela introdução do vapor
como força motriz.

Além da revolução nos transportes, o crescimento da população
urbana gerou transformações em setores antes pouco desenvolvidos da
economia. A Revolução Industrial motivou a migração do campo para a
cidade. Além dos operários que trabalhavam nas fábricas, havia comerciantes,
profissionais liberais e funcionários públicos que ajudavam a fomentar a
economia urbana. Tais segmentos possuíam um poder de compra que seria
importante no surgimento do turismo moderno.
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Entretanto, o surgimento do turismo não ocorreu de forma natural,
como resultado simples de uma série de circunstâncias históricas. De certa
forma, podemos dizer que o turismo foi inventado, pois foi uma maneira
encontrada pelas aristocracias européias de se distinguirem das classes
operárias. Portanto, o turismo começou como um fenômeno de elites,
principalmente a inglesa.
Desse modo, os aristocratas introduziram jogos e esportes cujas regras
desencorajavam a imitação, por sua complexidade. Nesse contexto, ainda
no século XVIII, viagens realizadas sem obrigação, apenas com o intuito de
conhecimento cultural e ostentação da riqueza ociosa, passaram a integrar o
conjunto de fatores que distinguiam as nobres famílias tradicionais daquelas
emergentes, formadas pelos burgueses que pretendiam ascender ao poder.
Surgia o Grand Tour – viagens realizadas pelos filhos desses nobres,
como complementação de sua educação e sua formação cultural. Nessas
viagens, com duração média de dois anos, os jovens percorriam a Europa
Ocidental acompanhados de seus preceptores. Contudo, o Grand Tour era
restrito aos jovens do sexo masculino – enquanto os rapazes conheciam o
mundo como forma de se preparar para a vida, as moças permaneciam em
casa, recebendo o preparo de sua família para se tornar uma dona de casa
exemplar após o casamento.

Leia o artigo “Grand Tour: uma contribuição à historia do viajar por
prazer e por amor à cultura”, de Valéria Salgueiro, e aprenda um
pouco mais sobre a história do turismo! Você encontra o artigo no site
http://www.scielo.br/pdf/rbh/v22n44/14001.pdf.
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É natural que, com tantas melhorias nos transportes e nas comunicações, as pessoas tenham se tornado mais curiosas em relação a outros
lugares, outros povos e outras culturas. Com maior circulação de
informações, o interesse em viajar para conhecer lugares diferentes crescia,
o que viria a beneficiar o turismo.
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Após a leitura do artigo de Valéria Salgueiro, responda:
a. Quem eram e o que buscavam os viajantes que realizavam o Grand Tour?

b. Quais as relações entre a estrutura criada para atender os grand-tourists e o
surgimento do turismo no século XIX?

Thomas Cook
(1808-1892)
Vendedor de bíblias inglês que
ficou conhecido por organizar
a primeira viagem turística
agenciada. Sua empresa ganhou
reconhecimento mundial e
tornou o turismo acessível a

O ano de 1841 merece destaque, pois nele Thomas Cook,
considerado o pai do turismo moderno, organizou a primeira viagem
agenciada, transportando um grupo de 570 pessoas de Leicester para
um congresso antialcoólico em Loughborough. Cook ofereceu aos
excursionistas serviço de bordo com chá e presunto, participação em
jogos de cricket e música clássica ao vivo, executada por uma banda que
os acompanhava.

muitos trabalhadores, por meio
da padronização dos serviços.
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A mais significativa contribuição de Cook foi organizar uma viagem com
um pacote de serviços incluídos, como transporte, acomodação e atividades
no local de destino, procedimento que passou a ser copiado em todo o
mundo. As viagens que até então eram realizadas por necessidade – não eram
aprazíveis e principalmente voltadas para a educação – tornaram-se atrativas; o
entretenimento e o prazer tinham lugar garantido, e assim foi introduzido um
novo conceito, o de gozar as férias em lugares distantes do seu local habitual de
residência (2005, p. 35).

Nesse sentido, a contribuição de Cook foi crucial. Em outros tempos,
os deslocamentos eram motivados pela necessidade de trocas comerciais,
de novas terras ou por um ritual religioso. No século XIX, as pessoas
procuraram viajar por prazer, para descansar e se divertir.

Com a Revolução Industrial, pela primeira vez na história o local e
o tempo destinados ao trabalho eram separados daqueles em que
se desfrutavam outras atividades, sejam elas culturais, recreativas ou
sociais. Se antes o trabalho era artesanal, feito em casa e com a família, agora
passava a existir o que hoje chamamos de “expediente” – o tempo do trabalho. O
restante era o tempo livre, embora, como sabemos, as jornadas de trabalho fossem
bem maiores do que são hoje. O turismo passou a existir como possibilidade de
ocupação do tempo livre, em especial durante as férias.

O trabalho extenuante nas cidades resultou num certo bucolismo, na
valorização das paisagens naturais e na vontade de visitá-las. A natureza se
tornou um produto a ser explorado pelo incipiente turismo do século XIX.
Como vimos, o turismo moderno surgiu no século XIX, impulsionado
pelas mudanças geradas na Revolução Industrial, na Inglaterra. Você já
deve estar imaginando que, com tanta tecnologia e tantas novidades que
apareceram desde então, o turismo também deve ter se beneficiado delas
– e está certo! Portanto, saímos do século XIX num trem e entramos num
avião. Apertem os cintos, estamos no século XX!
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Para Dias,

e-Tec Brasil – Teoria Geral do Turismo

O turismo mundial no século XX
A navegação apresentou crescimento significativo entre a segunda
metade do século XIX e o início do século XX. As viagens marítimas
se tornaram mais rápidas e seguras com o surgimento do barco a vapor,
aumentando o fluxo turístico entre a Europa e os outros continentes.
Mas a prática do turismo ainda era restrita a uma elite de artistas,
escritores e burgueses que tinham condições de pagar os altos preços cobrados
nas viagens e nos hotéis da época. Foi o surgimento do automóvel que permitiu
a incorporação de outras camadas da população ao turismo, principalmente

Henry Ford
(1863-1947)
Empreendedor norteamericano que se tornou,
como dono da Ford Motor
Company, um dos homens
mais ricos e conhecidos
do mundo. Ford implantou
em sua empresa o sistema
de montagem em série,
ampliando a produção de
automóveis para uma escala
massiva, o que permitiu
a prática de preços mais
acessíveis à população.

a partir do início da produção automobilística em massa, promovida por
Henry Ford. A utilização de automóveis levou à construção de rodovias e à
adaptação de hotéis e outros serviços dirigidos a um número cada vez maior
de pessoas que desejavam conhecer novos lugares.
Nas duas primeiras décadas do século XX, o crescimento do turismo
esteve ligado, ainda, à prosperidade econômica dos Estados Unidos, gerando
um “grande número de novos ricos norte-americanos que vão admirar a
cultura européia do passado, bem como obter uma forma de ascensão social
em seu país” (Id., p. 37).
Durante as duas grandes guerras mundiais e no período Entre-Guerras,
houve uma estagnação no crescimento do turismo mundial. Somente após
1945 é retomado o desenvolvimento da atividade, com o uso do avião como
meio de transporte nas viagens turísticas, reduzindo consideravelmente o
tempo e o desconforto das viagens. Os destinos turísticos foram ampliados
e aumentou o número de agências de turismo que ofereciam pacotes com
“tudo incluído”. No fim da década de 1950, as viagens aéreas superaram as
viagens marítimas no transporte de passageiros.
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Kriss Szkurlatowski
Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.2: Após a II Guerra Mundial, o avião passou a ser usado como meio de
transporte para viagens turísticas, encurtando as distâncias de forma até então sem
precedentes.

Fundamental para a transformação do turismo num fenômeno de
massas foi a conquista de direitos trabalhistas, garantindo em legislações
nacionais de todo o mundo o direito ao gozo de férias remuneradas, folgas
semanais e benefícios como o 13º salário e o abono de férias, em alguns
países. Esses direitos deram ao trabalhador a possibilidade de usufruir o seu
tempo livre em viagens turísticas.
Nas décadas de 1950 e 1960, portanto, o turismo experimentou um
crescimento mundial impulsionado, sobretudo, pelo advento da aviação
comercial e pelo crescimento do uso do automóvel, próprio ou alugado. Nos
anos de 1970 houve uma recessão no setor, causada pela crise do petróleo.

Crise do petróleo
Ocorreu na década de 1970,
causada por um grande
aumento no preço do barril
de petróleo, ocasionando
recessão nos Estados Unidos,
que logo se alastrou
pelo mundo.

A proliferação dos negócios de locação de veículos aconteceu após a
Segunda Guerra Mundial, motivada pela construção de rodovias, pelo
crescimento do setor automobilístico e pela existência de um grande
número de pessoas que desejavam viajar pelas estradas mas não possuíam um
carro próprio. Na disciplina “Agenciamento e Transportes”, no segundo módulo de
nosso curso, você conhecerá mais a fundo os elementos ligados ao uso dos meios
de transporte no turismo.
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Conheça mais a respeito da Organização Mundial do Turismo pelo site
http://www.unwto.org/index.php.

Durante os anos de 1980, o desenvolvimento turístico começou a se
recuperar, com a consolidação do transporte aéreo e a melhoria de ônibus e
estradas, em especial na Europa. Nesse período, a informática começou a ser
utilizada pelas empresas turísticas, otimizando seus processos e melhorando
a qualidade dos serviços prestados.
Dan Shirley
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Especial atenção deve ser dada ao ano de 1974, em que ocorreu a
criação da Organização Mundial do Turismo (OMT). Sediada em Madri,
na Espanha, a OMT é o mais elevado organismo internacional de turismo,
objetivando estabelecer normas e parâmetros para que os 153 países
membros elaborem suas políticas nacionais de turismo.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.3: A melhoria na malha rodoviária foi um dos fatores que estimularam as
viagens de turismo, em especial na Europa.
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No fim do século XX, observamos algumas mudanças nas preferências
dos turistas, já mais exigentes em relação à qualidade dos serviços e mais
seletivos quanto aos destinos para viajar. Os problemas ambientais gerados
pelo desenvolvimento das sociedades de consumo resultaram em maior
conscientização dos clientes das empresas turísticas, que passaram a buscar
produtos cujos impactos na natureza fossem os menores possíveis. O estresse
da vida nas grandes cidades contribuiu para o crescimento do turismo de
natureza, como alternativa ao predominante turismo de “sol e praia”.
No século XX, o turismo se tornou o movimento de massas que
conhecemos, beneficiado pelo surgimento dos transportes aéreo e rodoviário, pelo uso da informática e de modernos meios de comunicação, além
de outros elementos importantes que estudamos nesse item. No início do
século XXI, o crescimento do turismo continua, atrelando-se à ampliação
do uso da internet, às facilidades oferecidas pelas empresas turísticas e ao
“pós-turismo”, conceito que estudaremos adiante.
Voltaremos, agora, nosso olhar para o Brasil, onde a história do turismo
se confunde com a história da apropriação de nosso território e a cultura de
nosso povo. Prontos para a viagem?
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Talvez o maior legado dessa época tenha sido a padronização dos
serviços turísticos, resultado da massificação da atividade e da proliferação
das cadeias internacionais de hotéis. Essa “produção em massa” do turismo
levou ao crescimento das operadoras turísticas e à consagração de destinos
como a região do Mediterrâneo, o Caribe e a Disney World.

Atende ao Objetivo 1
Observe a figura a seguir:
Bruno de Castro
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Atividade 2

Fonte: http://brunodecastro.multiply.com/photos/album/3

Figura 2.4: Passeata de mulheres operárias reivindicando direitos trabalhistas no
ano de 1888.

Você pode observar que, no final do século XIX, já havia operários lutando
por melhores condições de trabalho, direitos que só seriam conquistados,
efetivamente, em meados do século XX. De que modo a conquista desses
direitos influenciou o crescimento do turismo mundial?
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O ano é 1808. A Família Real portuguesa chega ao Brasil para fixar
aqui a sede do Império, em meio às batalhas expansionistas empreendidas
por Napoleão na Europa. Portugal se protege deslocando a Corte para o
Rio de Janeiro, uma jovem cidade com precária infra-estrutura urbana
e sem qualquer serviço de hospitalidade que pudesse atender ao grande
contingente de nobres que chegavam.

A vinda da Família Real e a abertura dos portos brasileiros às nações
amigas simbolizavam o início de um novo período na história do
Brasil. O Rio de Janeiro foi “urbanizado às pressas”, sofrendo mudanças
tanto paisagísticas e estruturais como culturais. A presença da Corte introduziu
hábitos europeus na população do Rio, no que se referia ao grande consumo de
produtos importados, à vestimenta e a costumes que, em geral, eram ligados à
ostentação e ao luxo desfrutados pelos nobres lusitanos.
Pouco depois da instalação da Corte, “a expressão exagerada do luxo alastrou-se
na população do Rio de Janeiro... Havia, relativamente, muito mais luxo no Rio
de Janeiro do que nas mais importantes cidades da Europa...” (Pires, op. cit., pp.
44-45). É claro que essas transformações culturais iriam contribuir muito para o
aumento das viagens entre o Brasil e a Europa, além de para a criação de novas
estruturas e serviços para os europeus que chegavam.

Ainda antes do desembarque da Família Real em terras brasileiras,
já havia certo fluxo de pessoas transitando entre o Brasil e a Europa.
No exterior, difundia-se a idéia, comum até hoje, de um país exótico e
extravagante, o que despertava a curiosidade e o interesse em relação ao
Brasil. Muitos pesquisadores estrangeiros vieram, em expedições científicas,
conhecer a natureza exuberante de que se falava. Esses viajantes registravam
suas impressões em diários de viagem, que eram posteriormente publicados
e que nos fornecem boas descrições da situação do “turismo receptivo”
brasileiro naquela época.
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Surgimento do turismo no Brasil

Rui R.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.5: Durante todo o século XIX, muitos viajantes deixaram registradas suas
memórias de viagens. Esses diários são, hoje, importantes documentos históricos e
mostram as percepções de viajantes europeus sobre as culturas encontradas deste lado
do Atlântico.

A hospedagem comercial era reduzida às hospedarias, pois ainda
não havia hotéis, que só surgiriam no Brasil após a vinda da Família Real.
Darwin se referiu a essas instalações:
É raro que nelas se encontre soalho, e nunca há vidraças ou caixilhos; o
teto ordinariamente está em bom estado. A fachada, deixada aberta, forma
como uma varanda onde colocam bancos e mesas. Os quartos de dormir se
comunicam todos uns com os outros e o viajante dorme como pode, num
girau de madeira, coberto de um colchão muito delgado (Id., p. 145).

Apesar da estrutura precária, a hospitalidade brasileira era reconhecida
pelos estrangeiros que vinham ao país.
Já no século XIX, a introdução da cultura do café na Região Sudeste
trouxe grande prosperidade financeira a uma elite de fazendeiros, conhecidos
historicamente como “barões do café”. Nessas famílias, a opulência e a
ligação cultural com a Europa eram traços marcantes. A maioria delas
viajava freqüentemente para o Velho Mundo, sendo que algumas possuíam,
inclusive, casas na França ou em Portugal, por exemplo. Eram também
muito comuns as viagens dos filhos das famílias abastadas para realizarem
seus estudos na Europa.
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O desenvolvimento do transporte ferroviário, no século XIX, facilitou
os deslocamentos dentro do Brasil, principalmente em direção ao Rio
de Janeiro. No mesmo período houve aumento no número de hotéis e
restaurantes, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
No século XX, os acontecimentos que influenciaram o crescimento
do turismo mundial também repercutiram no Brasil, como o surgimento
da aviação, da modernização dos serviços turísticos e do uso massivo de
automóveis. Em nosso país, o turismo ainda é privilégio para poucos,
refletindo as desigualdades observadas em diversos setores da sociedade. O
turismo brasileiro, não obstante suas peculiaridades, reflete as tendências
globais do desenvolvimento turístico, que iremos analisar na Aula 11.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 2

Jarlene Rodrigues Reis

A figura a seguir é uma fotografia da sede da Fazenda Florença, localizada no
município de Valença, no Rio de Janeiro.
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Essas famílias nobres ligadas ao café iniciaram no Brasil práticas
semelhantes às das classes aristocráticas européias, que desejavam se
diferenciar por meio da ostentação e das viagens. Ir à Europa era quase
obrigatório para quem quisesse demonstrar cultura superior, bom gosto e
status social privilegiado.

Com base nessas informações e na aula estudada, aponte três elementos do
Ciclo do Café que influenciaram o desenvolvimento do turismo no Brasil.

Em nossa segunda aula, você conheceu os acontecimentos que
desencadearam o surgimento do turismo no Brasil e no mundo.

Resumindo...

e-Tec Brasil – Teoria Geral do Turismo

A Fazenda, cuja fundação data de 1852, é um marco do Ciclo do Café no
Sudeste do Brasil. Nessa região do Rio de Janeiro, a maioria das grandes
fazendas de café do passado é utilizada hoje como atrativo turístico, e sua
manutenção acontece graças à grande demanda de visitantes a esses locais.
A Fazenda Florença foi cenário de clássicos da teledramaturgia brasileira,
como “Sinhá Moça” e “Escrava Isaura”.

Podemos, agora, destacar os elementos mais importantes dessa
trajetória:
A Revolução Industrial possibilitou que as viagens – antes
acessíveis a poucas pessoas devido às limitações técnicas e
financeiras – se tornassem menos dispendiosas e difíceis.
O Grand Tour teve grande importância para o turismo, pois
introduziu o hábito de viajar pelo desejo de conhecer novas
culturas e hábitos diferentes. Foi também com o Grand Tour
que as viagens se tornaram um fator de distinção social.
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advento da aviação e a conquista de direitos trabalhistas foram
decisivos para aumentar a procura por viagens turísticas,
iniciando a produção do turismo em escala massiva.
No Brasil, a vinda da Família Real portuguesa iniciou o processo
de abertura para o turismo, trazendo costumes europeus que
modificaram a hospitalidade brasileira. Além disso, com a
abertura dos portos às nações amigas, muitos estrangeiros
começaram a vir para cá e deixaram diversos escritos a respeito
de suas experiências.
O Ciclo do Café marcou um período de grande prosperidade
financeira na Região Sudeste do Brasil, fato que gerou aumento
em viagens de nobres brasileiros à Europa, contribuindo para
trazer mais influências do Velho Mundo para nossa cultura.

Informação sobre a próxima aula
Continuaremos nossa viagem na próxima aula. Finalmente, você vai
entrar no mundo de conceitos e definições dos elementos envolvidos no
fenômeno turístico. Até lá!
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No século XX, o crescimento do transporte rodoviário, o
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Respostas das Atividades

Atividade 1
a. Os grand tourists, como eram chamados os jovens viajantes que, no
século XVIII, iniciaram o Grand Tour, eram filhos de nobres europeus,
principalmente ingleses, que dispunham de tempo e dinheiro para desfrutar
em longas trajetórias pela Europa Ocidental. Como a autora do artigo
deixa claro, esses viajantes iam, com seus preceptores, em busca de ruínas,
monumentos e rastros de culturas passadas, só conhecidas por meio dos
livros. Podemos dizer que os grand tourists foram os inventores do turismo
cultural que conhecemos hoje, pois se interessavam por cada detalhe, cada
paisagem que fizesse referência a culturas antigas. A aquisição de tantos
conhecimentos constituía-se num fator de distinção social para as classes
aristocráticas.
b. O artigo cita várias estruturas e serviços que foram criados ou melhorados
para atender os grand tourists; estradas, guias, fotógrafos e hospedarias são
bons exemplos. É importante notar que, com o crescimento no número
das viagens, essas estruturas continuaram sendo usadas por outros viajantes
como base para o desenvolvimento de uma variedade de serviços que
impulsionou o surgimento do turismo no século seguinte.
Atividade 2
A conquista de direitos trabalhistas em muitos países proporcionou aos
operários condições favoráveis à prática do turismo. A folga semanal e as
férias remuneradas representaram mais tempo livre para as atividades de
lazer, dentre elas o turismo. Além disso, benefícios como o 13° salário e o
abono de férias criaram a possibilidade de um excedente na renda familiar,
um dinheiro que poderia ser aplicado numa viagem, por exemplo. Com
melhores condições de trabalho, as classes operárias puderam começar a
viajar, algo que, até o início do século XX, era restrito às elites. Por esse
motivo, podemos afirmar que essas conquistas foram muito importantes
para o crescimento do turismo mundial.
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Existem diversos fatores do Ciclo do Café que poderiam ser relacionados
com as raízes do turismo no Brasil. Certamente os principais são:
1. O grande número de viagens dos “Barões do Café” à Europa, sendo
que muitos possuíam lá sua segunda residência. Dessas viagens vinham
influências culturais importantes para o turismo brasileiro, como o modo de
se vestir, de comer e de se comportar em sociedade.
2. Os filhos dos nobres do café iam estudar na Europa, criando um grande
fluxo de viagens entre o Brasil e França, Espanha e Portugal, principalmente.
3. As famílias tradicionais do Ciclo do Café introduziram no Brasil a
prática da ostentação e da necessidade de manter posição social destacada.
Nesse sentido, as viagens se tornaram pré-requisito de reconhecimento e de
prestígio em determinados grupos, como são até hoje.
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